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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente trabalho corresponde a um Plano de Empreendimento de uma 

escola de idiomas online, a English In Motion. A oportunidade de negócio foi 

percebida em etapas da trajetória vivida pela empreendedora, que, mais 

especificamente, são o curso de Inglês, onde é aluna e a faculdade em Tecnologia 

em Processos Gerenciais pela Universidade Federal Fluminense, onde cursa o 

último semestre da graduação.  

O plano está dividido em apresentação da oportunidade, descrição da 

empresa, análises estratégicas, análises de mercado e planejamento financeiro. A 

oportunidade está fundamentada na lacuna do ensino de idiomas em escolas 

públicas brasileiras, as quais, em sua maioria, sejam por falta de recursos ou por 

métodos ineficientes, não dão conta de proporcionar o ensino fluente da língua 

inglesa aos seus alunos.  

No Brasil, a grande maioria da população não sabe se comunicar em Inglês 

fluentemente, entretanto, a requisição da fluência no idioma para ingresso em 

empresas – pequenas ou grandes – tem se apresentado como uma tendência. Em 

tempos de crise, por exemplo, a procura pelo aprendizado da língua tem aumentado, 

pois, em momentos como esse, a população tende a buscar mais qualificações.  

Diante desse cenário, foi possível identificar uma ponta demandadora não 

atendida: jovens entre 15 e 25 anos, oriundos das classes D e E, que estejam 

cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio em escolas públicas. Esses, pelo 

fato de se encontrarem em situação econômica mais vulnerável, encontram mais 

dificuldades para estudarem a língua inglesa.  

Para alcançar a missão de promover o ensino fluente do idioma Inglês de 

forma acessível, utilizará de três estratégias principais: contratar de professores com 

experiência real no uso da língua, promover aulas mais interativas do que as 

tradicionais e oferecer o serviço (curso) com baixo custo.  

A empresa estará inserida no setor de Serviços Educacionais, como uma 

escola de idiomas. O mercado de atuação é bem amplo, dado que há muitas 

pessoas que se enquadram nas características de público-alvo elencadas. O 

negócio iniciará na própria casa da empreendedora, onde serão resolvidas as 
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questões administrativas, bem como, serão dadas as aulas e produzidos os 

conteúdos a serem divulgados, em um espaço que será ornamentado e organizado 

para uso exclusivo da English In Motion.  

Por fim, foram realizadas projeções financeiras de acordo com o número 

esperado de alunos matriculados que compravam a viabilidade do negócio. O 

investimento inicial deverá ser no valor de R$ 46.913,64 (quarenta e seis mil 

novecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). A equipe contará com 3 

funcionários, além da própria empreendedora.  

A English In Motion nasce para se expandir no mercado e se tornar referência 

no setor que atuará, ajudando a população brasileira no aprendizado do Inglês, seja 

para qualificação profissional ou para qualquer outro fim.  

 

 

2. OPORTUNIDADE 

 

O negócio aqui apresentado tem por objetivo auxiliar pessoas no aprendizado 

de novas línguas. A ideia do negócio surgiu em meio a duas atividades que iniciei 

em minha vida: estudar Inglês e cursar Processos Gerenciais com Ênfase em 

Empreendedorismo (PGE) pela Universidade Federal Fluminense. Não posso deixar 

de dizer que muito conhecimento me tem sido agregado cursando PGE na UFF e 

que sou completamente apaixonada pelo estudo do idioma Inglês.  

Iniciei o curso de Inglês há pouco mais de dois anos visando estar mais 

enquadrada nas atuais exigências do mercado de trabalho. Eu já tinha tido contato 

com a língua durante o Ensino Médio numa escola pública em Niterói, mas não 

havia conseguido desenvolver o interesse, a paixão pelo Inglês. Esse interesse, de 

fato, só surgiu quando comecei o curso de Inglês. A partir daí, pude perceber um 

grande problema educacional no ensino de idiomas: muitas das vezes, as escolas, 

principalmente as públicas, não conseguem dar conta de formar alunos fluentes em 

idiomas que estão inseridos na grade curricular. 

Ao unir a minha paixão com o aprendizado da língua inglesa e os 

conhecimentos que adquiri na faculdade, cheguei à percepção de que estava frente 

a uma excelente oportunidade de negócio. Para embasar a identificação dessa 

oportunidade, temos alguns pontos: a incapacidade da maioria das escolas públicas 
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oferecerem o ensino de idiomas com qualidade, a falta de fluência em Inglês da 

maior parte dos brasileiros, o grande e rentável mercado de escolas de línguas, a 

crescente procura por aprendizado online e a exigência do mercado de trabalho.  

Segundo Dirce Charara Monteiro, professora da pós-graduação em educação 

escolar da Unesp de Araraquara e do Centro Universitário de Araraquara (UniAra), 

“A língua estrangeira nunca foi uma preocupação das diretrizes nacionais”. Para ela, 

aquelas duas horas de aulas de inglês por semana não serão suficientes para um 

aluno aprender a língua (Revista Educação). Em uma pesquisa realizada pela British 

Council e pelo Plano CDE, Nina Coutinho, diretora da British Council, revelou que 

85% dos brasileiros frequentam a escola pública e em algum momento eles têm 

contato com o Inglês, mas aos serem testados, mostram que não sabem falar a 

língua.1  

Um estudo divulgado pela Education First, em 2018, que foi realizado com 1,3 

milhão de adultos de 88 países, deixou o Brasil na 53ª posição, classificando-O 

como um país com nível de Inglês baixo. O país ficou atrás de países como Geórgia, 

Albânia, China, Chile e Indonésia. Outra pesquisa realizada pela British Council 

apontou que apenas 5% da população brasileira apresenta fluência na língua.2  

Enquanto o Brasil apresenta esse cenário de falta de fluência em Inglês, o 

mercado de trabalho exige cada vez mais essa fluência. Segundo Alessandra 

Simões, sócia especialista em petróleo da Weplace, hoje, mesmo as empresas 

pequenas, com operações só no Brasil, buscam por profissionais que tenham 

conhecimento na língua para fazerem negociações (O Globo, 2019).3 Em um estudo 

da Hays, o Inglês aparece como a língua mais exigida na comunicação interna das 

empresas (Exame, 2019). 4  

Não à toa, vemos o crescimento das franquias de idiomas. Dados revelados 

pelo Portal de Franquias do Brasil mostram o atrativo faturamento de algumas 

franquias desse segmento5:  

 

 

                                                           
1
 https://revistaeducacao.com.br/2015/11/04/por-que-o-ensino-do-ingles-nao-decola-no-brasil/ 

2
 https://oglobo.globo.com/economia/emprego/voce-realmente-fala-bem-em-ingles-ou-so-embromation-

23577552 
3
 https://oglobo.globo.com/economia/emprego/voce-realmente-fala-bem-em-ingles-ou-so-embromation-

23577552 
4
 https://exame.com/carreira/o-ingles-e-mais-importante-do-que-nunca-para-conseguir-um-emprego/ 

5
 https://portalfranquiasdobrasil.com.br/blog/artigo/escolas-de-idiomas-18-franquias-lucrativas-em-2019.html 
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 Wizard InFlux CCAA 

Investimento Inicial: R$ 120.750,00 R$ 242.000,00 R$ 185.000,00 

Unidades: 1.276 145 728 

Sede: São Paulo Paraná Rio de Janeiro 

Média de faturamento: R$ 120.000,00 R$ 98.000,00 R$ 90.000,00 

Retorno do Investimento: 18 a 300 meses 18 a 36 meses 36 meses 

Tabela 1 – Faturamento de Franquias 

Para evidenciar ainda mais a demanda desse negócio, é notável o aumento 

da procura por cursos, webinars, videoaulas, plataformas de ensino – tudo online! 

No Brasil, o número de vagas oferecidas para ensino superior à distância superou o 

de vagas de ensino superior presencial6.  

Outro ponto atrativo no setor de Serviços Educacionais é o tempo de vida útil 

do cliente (LTV), que possui uma média de 2 anos, pois quando um aluno se associa 

a um curso, tende a se manter vinculado a ele.7 

A grande busca por ensino a distância somada aos pontos apresentados 

anteriormente, resulta o negócio oportuno: criação de um curso Inglês online e a 

promoção de encontros virtuais através de uma plataforma online, onde pessoas 

interessadas em aprender Inglês, de forma prática, possam interagir umas com as 

outras. Durante os encontros de conversação, um professor também estará presente 

tanto para tirar dúvidas como, também, para guiar os encontros onde o objetivo 

forem discussões e conversas descontraídas em Inglês.  

O acesso dos usuários a plataforma se dará através de mensalidades com 

baixo custo. O público-alvo são pessoas interessadas em tirar dúvidas sobre a 

língua inglesa, aprender o idioma de forma prática e fluente, interagir com outras 

pessoas – do mesmo nível de aprendizado ou não –, ter contato com aspectos de 

outra cultura, que serão apresentados e estudados durante os encontros.  

 

3. EMPRESA 

 

O negócio consistirá em um curso de Inglês online que, além do curso, 

promove encontros (temáticos e de conversação livre) virtuais para ampliação do 

conhecimento da língua inglesa.  

                                                           
6
 https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/09/19/pela-1-vez-vagas-no-ensino-superior-a-distancia-superam-

as-no-presencial.htm 
7
 https://blog.franquia.influx.com.br/comparativo-franquias-de-idiomas-e-demais-franquias 
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3.1 Enquadramento 

 

Em observância à Lei Completar 123/2006, a empresa será enquadrada como 

de pequeno porte, devido o quadro de funcionários não ultrapassar o quantitativo de 

9 pessoas nem a expectativa de faturamento anual superar o valor de R$ 

360.000,00. As regras de enquadramento podem ser vistas abaixo (SEBRAE, 2020): 

 

 

Tabela 2 – Enquadramento por número de empregados
8
 

 

Tabela 3 – Enquadramento por faturamento 

O enquadramento tributário será o Simples Nacional por estabelecer 

tratamento tributário simplificado para micro e pequenas empresas, sendo o mais 

adequado para empresas com o faturamento esperado do negócio. 

 

                                                           
8
 https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/MPE_conceito_empregados.pdf 
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3.2 Dados Cadastrais 

 

Razão Social: Programa de Treinamento em Idiomas Poliglota ME 

Enquadramento: Microempresa 

Enquadramento 
tributário: 

Optante pelo Simples Nacional 

Nome Fantasia: English In Motion 

Endereço: Residência da proprietária, em São Gonçalo/RJ. 

Tabela 4 – Dados cadastrais 

 

3.3 Legalização 

 

Segundo o SEBRAE9, para abertura e registro de um Curso de Idiomas é 

necessário realizar os seguintes procedimentos: 

 Registro Empresarial na Junta Comercial;     

 Obtenção do CNPJ na Secretaria da Receita Federal;        

  Registro na prefeitura municipal, para obter a inscrição municipal e o 

alvará de funcionamento;       

 Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará 

obrigada a recolher por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de 

cada ano, a Contribuição Sindical Patronal);     

 Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema 

“Conectividade Social – INSS/FGTS”;        

  Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a 

empresa atende as exigências mínimas de segurança e de proteção contra 

incêndio, para que seja concedido o “Habite-se” pela prefeitura.     

  Alvará de licença da Vigilância Sanitária 

 Para a instalação do negócio é necessário realizar consulta prévia de 

endereço na Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a Lei de 

Zoneamento. É necessário observar as regras de proteção ao consumidor, 

estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).  

                                                           
9
 https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-curso-de-

idiomas,31b87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD 



16 
 

A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) 

http://www.leigeral.com.br/legislacao/detalhes/6689-Lei-Complementar-123-

2006-Estatuto-Nacional-da-Micro-e-Pequena-Empresa e suas alterações 

estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas 

empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à 

redução ou isenção das taxas de registros, licenças etc. 

3.4 Valores 

 

Em qualquer situação, manter a missão de promover o ensino fluente do 

idioma como primeira meta a ser alcançada.  

3.5 Perfil da Empreendedora 

 

Atualmente, estou cursando o último período em Processos Gerenciais pela 

Universidade Federal Fluminense. Identifiquei a oportunidade para o negócio no 

decorrer do curso de Inglês do Programa de Línguas Modernas da UFF, no qual sou 

aluna. Até o momento, conto como experiência profissional, a trajetória como 

estagiária na empresa Aiê Serviços Eireili, onde ainda estagio. Nessa empresa, tive 

meu primeiro contato com o ambiente do mundo de negócios. Lá, pude desenvolver 

atividades como, atendimento ao cliente, contratação de transportadoras, 

acompanhamento das entregas aos clientes, prospecção de licitações para 

concorrer, contato com fornecedores, solicitação de separação de materiais ao 

estoque e controle das saídas do fluxo de caixa e das contas a pagar da empresa. 

3.5.1 Formação e Habilidades da Empreendedora 

 Formação em Processos Gerenciais com ênfase em 

Empreendedorismo 

 Curso de Inglês – Nível atual: Pré Intermediário II 

 Estágio administrativo na empresa Aiê Serviços Eireli 

 Conhecimento em Pacote Office 

 Curso Online Sebrae – Atendimento ao Cliente  

 Curso Online Sebrae – Gestão Empresarial Integrada 

 Curso Online Sebrae – Aprender a Empreender 
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 Curso Online Sebrae – Líder Coach: liderando para a alta performance 

 

3.6 Principais Produtos e Serviços 

 

Os principais serviços da empresa serão o curso de Inglês, os encontros 

virtuais para aprendizado e treinamento da comunicação em Inglês e os conteúdos 

que serão disponibilizados ao público. Existirão dois tipos de encontros 

caracterizados pelos seus objetivos principais: 

 Curso de Inglês – nível básico até o avançado; 

 Encontros com temas específicos, como tirar dúvidas sobre 

determinado assunto. 

Além dos encontros supracitados, os usuários poderão contatar o professor 

ou a administração da empresa para esclarecer eventuais dúvidas, tanto sobre a 

língua inglesa como sobre assuntos financeiros ou sobre o funcionamento dos 

encontros.  

 

3.7 Estrutura física 

A empresa funcionará no domicílio da empreendedora, onde será 

disponibilizado um cômodo que será organizado exclusivamente para atender às 

necessidades do negócio. Assim, o local terá um espaço para as aulas / gravação 

dos conteúdos e escritório. Para tanto, se fará necessária a aquisição de utensílios e 

equipamentos, que estão descritos no Plano de Investimentos (8.1). A utilização da 

própria residência é uma escolha que considera dois pontos principais: 

1. O espaço atenderá perfeitamente as necessidades do negócio, no 

momento; 

2. Diminuirá as despesas administrativas, como aluguel de um ponto 

comercial. 
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3.8 Recursos Humanos 

O quadro de colaboradores, a princípio, será composto por dois professores, 

pela proprietária Renata e por uma estagiária. A empreendedora desempenhará as 

funções administrativas, financeiras, de recursos humanos e de marketing. Enquanto 

isso, a estagiária prestará apoio à administradora e aos professores. Por fim, os 

professores se dividirão entre as atividades de lecionar, produzir conteúdo, definir a 

ementa do curso, dos encontros virtuais e dos demais assuntos relacionados ao 

ensino do Inglês.  

Além desses, a empresa contará com a assessoria de um escritório de 

advocacia para cuidar da abertura da empresa e de quaisquer requisitos legais 

envolvidos nesse processo. 

 

3.9 Organograma 

 

 

Figura 1 – Organograma  

 

 

 

 

 

Proprietária 

Professores 
Estagiária 

administrativa 
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3.9.1 Funções 

Resumo da Distribuição das Funções 

Empreendedora Auxiliar administrativo Professores 

Gestão das áreas 
administrativa, 

financeira, de recursos 
humanos e de 

marketing. 

Apoiar a empreendedora 
e os professores em 

questões administrativas. 

Desenvolvimento das ementas 
dos cursos e dos encontros. 

Atendimento aos alunos 
sobre questões 
administrativas. 

 
Atendimento aos alunos sobre 

questões do ensino. 

  
Produção de conteúdo (vídeos, 

artigos e etc.) 
Tabela 5 – Funções  

 

3.10 Modelo de Gestão 

O modelo de gestão adotado será participativo com foco em resultados, pois 

tal modelo dará liberdade a equipe para propor soluções inovadores e eficazes para 

o negócio, mantendo a atenção nos objetivos e metas estabelecidos.  

 

3.11 Cadeia de Valor 

 

Tabela 6 – Cadeia de Valor 

Logística de 

entrada 

 

Plataforma 

Online 

Operações 

 

Produção e 

Publicação de 

Vídeos e 

Artigos 

 

Logística de saída 

 

Vídeos e 

Encontros ao 

Vivo 

Fórum  

Marketing e 

Vendas 

 

Propaganda 

Online 

 

Serviços 

 

Lembretes 

Envio de 

conteúdos 

extras 

Gestão administrativa 

Gestão Financeira 

 

  Recrutamento de acordo com o cargo 
Atividades interativas entre os colaboradores 

Participação nos lucros 

     Utilização de programas e aplicativos de gestão ou                                                                                                      

que auxiliem nos demais processos 

 Materiais didáticos 

Pagamento da plataforma 

Satisfação e 

Fidelização 

do Cliente 

Baixo 

custo 

/ 
Infraestrutura 

Recursos Humanos 

Desenvolvimento 

Tecnológico 

Aquisição e 

Compras 

Margem 
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3.12 Políticas de qualidade 

 

A política de qualidade da empresa é fazer com que os alunos mergulhem na 

língua inglesa e tenham um bom aproveitamento no aprendizado. Além disso, todos 

serão tratados com cordialidade e respeito, sendo abomináveis quaisquer formas de 

discriminação.  

 

3.13 Fornecedores  

Os fornecedores não têm forte poder de barganha, uma vez que, no mercado, 

são encontrados inúmeros ofertantes dos recursos e materiais utilizados. Mas, os 

principais fornecedores são: 

 Canon – Fornecimento de câmera para gravações; 

 OI Telecomunicações – Prestação de serviços de internet e telefonia; 

 Plataforma EAD (Sambatech) – Para prestação dos serviços aos 

alunos; 

 Zoom – Para prestação dos serviços aos usuários; 

 Oxford – Material Didático. 

 

3.14 Macroprocesso 

Macroprocesso Atividades Envolvidas 

Dar aulas 

Matricular alunos 

Programar as aulas 

Transmitir as aulas 

Produzir Conteúdo 

Gravar vídeos 

Escrever artigos 

Divulgar o conteúdo 
produzido 

Promover encontros 
para conversação 

Programar os encontros 

Transmitir os encontros 

Tabela 7 – Macroprocesso 

 



21 
 

4. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

4.1 Visão 

Atingir um grande número de usuários e se tornar referência no ensino prático 

da língua inglesa. 

4.2 Foco da Empresa 

A empresa está inserida no segmento de Serviços Educacionais, tendo como 

o foco o ensino de idiomas, mais especificamente, da língua inglesa. O público-alvo 

são jovens e adultos entre 15 e 25 anos, que estejam procurando por novos 

conhecimentos e novas experiências  ou se capacitando para intercâmbios ou para 

o mercado de trabalho. Visto que o contato com o público se dará de forma virtual, a 

região de atuação se torna ampla, mas o foco estará na região Sudeste do país, 

pois, devido a restrições orçamentárias, não será possível atender todo o mercado 

no início do negócio, sendo a região escolhida por ser a que mais tem acesso à 

internet no Brasil.   

4.3 Missão 

Promover o ensino fluente do idioma Inglês de forma acessível. 

4.4 Matriz SWOT  

    

Tabela 8 – SWOT  
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4.4.1 Forças 

Os pontos internos que dão vantagem competitiva ao negócio são o baixo 

custo, o serviço inovador e a equipe nova e flexível. O baixo custo de produção e 

disponibilização de conteúdo dará à empresa a possibilidade de oferecer um serviço 

com preço baixo, se tornando mais atrativo.  Outra força é ser um serviço inovador, 

pois, ainda que existam cursos de idiomas, nenhum promove discussões (encontros) 

ao vivo, de forma gratuita. Aliado a esses fatores, o negócio contará com uma 

equipe pequena e nova, que permitirá a empresa ser flexível e dar respostas mais 

rápidas ao mercado. 

 

4.4.2 Fraquezas 

 

Como fraqueza, tem-se que a empresa é nova no mercado e tem disponível 

um capital inicial pequeno. Contudo, a inovação e o baixo custo do negócio 

auxiliarão a diminuir os impactos desses pontos no sucesso do empreendimento. 

 

4.4.3 Oportunidades 

 

No ambiente externo, o grande número de usuários da internet e as 

plataformas disponíveis servirão para impulsionar o negócio. Hoje em dia, ainda 

mais no cenário pandêmico atual, as pessoas estão cada vez mais presentes na 

rede, sejam através de redes sociais, cursos online, palestras, videoaulas etc. 

Assim, o negócio já estará inserido no meio de potenciais clientes. Somado a isso, a 

empresa utilizará uma plataforma já existente, que possibilitará a prestação do 

serviço com baixo custo. 

 

4.4.4 Ameaças 

 

As ameaças identificadas são os aplicativos com foco no ensino de idiomas e 

a entrada de novos concorrentes, até com tecnologia mais inovadora. Mas, para que 

o negócio não seja sufocado por outras empresas, contará com a estratégia de 

baixo custo e com os inovadores encontros para conversação. Esse diferencial e o 

pioneirismo do negócio darão grande vantagem competitiva à empresa. 
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4.5 Relação entre as Forças 

 

 
Quadro de Relação Entre as Forças 

 

Capital inicial pequeno x Baixo custo  = Equilíbrio financeiro 

Ser nova no mercado x Serviço 
inovador 

 = Vantagem de ser pioneira 

Aplicativos com foco semelhante x 
Serviço inovador 

 = Vantagem competitiva frente aos 
concorrentes 

 

Entrada de concorrentes x Serviço 
Inovador e Baixo Custo 

 = Vantagem competitiva 

Tabela 9 – Relação entre as forças 

 

4.6 Objetivos, metas e estratégias 

Objetivos Indicadores Metas Estratégias 

Se tornar 
referência no 

ensino prático do 
Inglês 

Nível de 
aprendizado dos 

alunos 

Manter a taxa de 
80% dos alunos 

formados fluentes 
no idioma 

Contratar professores com 
experiência em países que 

tenham o Inglês como oficial  

Oferecer aulas mais 
interativas do que as 

tradicionais 

Manter uma 
comunicação 
aberta com os 

clientes 

Número de 
reclamações e 

elogios 

Atender os clientes 
em menos de 24h 

Abrir canais de fácil 
utilização por parte dos 

clientes  

Conquistar um 
grande número 

de alunos 

Número de 
matrículas 

Alcançar 400 
matrículas em até 1 

ano 

Investir em Marketing Digital 
e oferecer um serviço de 

qualidade com baixo custo 

Tabela 10 – Objetivos, metas e estratégias 

 

4.6.1 Metas em longo prazo 

 

Para continuar se expandindo, a empresa implementará as seguintes 

estratégias: 

 Parcerias com professores: A empresa fará contratos com professores, de 

forma que eles mesmos trarão alunos já conhecidos para a plataforma. 

Como recompensa, os professores cadastrados na plataforma receberão 
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comissões pré-estabelecidas. Os professores contarão, ainda, com a 

vantagem de poderem criar ambientes separados dentro da plataforma10. 

Como exemplo, temos a plataforma de lojas virtuais Mercado Shops. Lá, 

as empresas podem criar suas próprias lojas virtuais com domínios 

próprios. E, de forma similar, os professores cadastrados poderão criar 

seus próprios espaços de ensino. Esse “marketplace de professores” será 

tratado como segunda unidade de negócio da empresa.  O início da 

parceria pode ser mais bem compreendido através do sistema abaixo: 

 

Figura 2 – Marketplace de professores 

 Criar uma plataforma própria e customizada às necessidades do negócio.  

 

5. ANÁLISE DE MERCADO 

 

5.1 O setor 

O segmento de escolas de idiomas é um dos mais tradicionais dentro do setor 

de franquias, e representa cerca de 6% do faturamento total do setor. Segundo 
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dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento obteve um 

faturamento geral de R$ 10.839 bilhões em 201811. 

Um exemplo de lucratividade no setor é a Influx, que garante aos seus 

franqueados uma margem de lucro entre 20 e 30%. Além disso, enquanto o setor 

apresenta um crescimento médio de 6% ao ano, as franquias de educação estão 

acima da média com uma taxa de crescimento no patamar de 8,7%, segundo dados 

da ABF12.  E, segundo a Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (ABEBI), o 

mercado bilíngue cresceu aproximadamente 10%, entre 2014 e 2019.13 (Revista 

Educação, 2019) 

Um dos maiores motivadores para a crescente procura por cursos de idiomas 

no Brasil é a qualificação para o mercado de trabalho. As organizações – 

multinacionais ou não – tem procurado por profissionais com capacidade de 

comunicação em outras línguas e, como o Inglês é a língua com mais falantes não 

nativos no mundo (Ethnologue 2020)14, se tornou exigência das empresas. Com 

isso, a tendência é que a demanda de cursos de idiomas só aumente.  

 

5.1.1 O setor e a crise 

 

Enquanto alguns setores, como os de vestuário e de alimentos15, vêm 

sofrendo crises nos últimos anos, o mercado da educação só tem se expandido. 

Segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE16 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) o número de empresas ativas reduziu entre 2013 e 2017, onde ocorreu o 

último levantamento, mas o quantitativo de empresas ligadas à educação aumentou. 

O setor da Educação foi o que mais cresceu dentre todos, com uma expansão de 

37,5% nesses quatro anos, o que pode ser visto no gráfico abaixo:  

                                                           
11

 https://www.suafranquia.com/noticias/escolas-de-idiomas/2018/04/segmento-de-escolas-de-idiomas-e-um-
dos-mais-tradicionais-do-mercado-de-
franquias/#:~:text=Um%20dos%20mais%20tradicionais%20segmentos,franquias%20nos%20%C3%BAltimos%2
0dois%20anos. 
12

 https://blog.franquia.influx.com.br/comparativo-franquias-de-idiomas-e-demais-franquias 
13

 https://revistaeducacao.com.br/2019/03/18/educacao-bilingue-lei/ 
14

 https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages 
15

 https://blog.franquia.influx.com.br/comparativo-franquias-de-idiomas-e-demais-franquias 
16

 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/26/em-meio-a-crise-mercado-de-educacao-e-o-que-mais-
cresce-em-numero-de-empresas-no-brasil-diz-ibge.ghtml 
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Figura 3 – Setor da Educação 

 

Segundo Maria Carolina Mariano, diretora de inovação da Casa Fundamental, 

o crescimento do mercado tem a ver com a crise, uma vez que diante do cenário 

dificultoso as pessoas buscam por mais qualificações17. No Brasil, o número de 

vagas oferecidas para ensino superior à distância superou o de vagas de ensino 

superior presencial18.  

E essa tendência de crescimento desse setor não está restrita ao Brasil, mas, 

antes é mundial. Segundo estudos de Michael Mae, a indústria de ensino a distância 

movimentava 500 mil dólares em 1990. Antes da pandemia de COVID-19, esse 

número já tinha subido para 207 milhões e a projeção é de que atinja 404 milhões de 

dólares até 203019.  

 

 

 

 

                                                           
17

 https://diariodocomercio.com.br/negocios/mercado-de-educacao-em-alta-no-estado/ 
18

 https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/09/19/pela-1-vez-vagas-no-ensino-superior-a-distancia-
superam-as-no-presencial.htm 
19

 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/as-proximas-tendencias-no-setor-de-educacao/ 
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5.2 O mercado 

 

Como pôde ser visto anteriormente, houve uma expansão da demanda de 

ensino à distância (EAD) nos últimos anos e, nesse momento de enfrentamento da 

pandemia de COVID-19, a procura por cursos de Inglês online tem crescido20.  

“Nós esperamos um aumento de 20% a 25% de novas matrículas para o 

próximo ano. A exemplo de outras crises financeiras que já vivenciamos, 

percebemos que em pouco tempo costuma existir um boom na área da educação” – 

Luiz Henrique Bravo Garonce, diretor administrativo na Ipa Idiomas (Correio 

Braziliense, 2021)21.  

Na mesma linha de pensamento, Romildo de Carvalho, diretor na Influx 

English School, diz: “Esse é um mercado muito grande, que se abre para que as 

pessoas possam se comunicar melhor. E com essa alternativa conseguimos ver 

quanta coisa nova surgiu a partir disso. As pessoas podem fazer cursos adicionais, 

porque agora não gastam tempo para se deslocar. (Correio Braziliense, 2021)22 

Uma das maiores franquias de ensino de idiomas, a Cultura Inglesa, revela 

que o isolamento social levou muitas pessoas a se reinventarem acadêmica e 

profissionalmente, o que levou a uma elevada busca por cursos de Inglês online.23  

Com as citações acima, se torna percebível que uma das maiores causas que 

justificam esse panorama é a necessidade de enriquecimento do currículo e 

adaptabilidade às tendências do mercado de trabalho. Segundo Alessandra Simões, 

sócia especialista em petróleo da Weplace, hoje, mesmo as empresas pequenas, 

com operações só no Brasil, buscam por profissionais que tenham conhecimento na 

língua para fazerem negociações (O Globo, 2019).24 Em um estudo da Hays, 

consultoria especializada em treinamento e seleção, o Inglês aparece como a língua 

mais exigida na comunicação interna das empresas (Exame, 2019)25. 

                                                           
20

 https://noticias.r7.com/educacao/periodo-de-isolamento-aumenta-interesse-por-cursos-de-ingles-20072020 
21

 https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/01/4898373-busca-por-cursos-de-idiomas-deve-ter-
crescimento-de-50--este-ano.html 
22

 https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/01/4898373-busca-por-cursos-de-idiomas-deve-ter-
crescimento-de-50--este-ano.html 
23

 https://www.culturainglesa.net/blog/aumento-na-procura-por-cursos-de-ingles-online-entenda-o-porque/ 
24

 https://oglobo.globo.com/economia/emprego/voce-realmente-fala-bem-em-ingles-ou-so-embromation-
23577552 
25

 https://exame.com/carreira/o-ingles-e-mais-importante-do-que-nunca-para-conseguir-um-emprego/ 
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Uma demanda que precisa ser atendida são os jovens formados em escolas 

públicas, pois estas, devido às condições desfavoráveis ao ensino de idiomas, não 

têm conseguido proporcionar fluência aos seus alunos, mesmo que a língua integre 

a sua matriz curricular. Segundo Dirce Charara Monteiro, professora da pós-

graduação em educação escolar da Unesp de Araraquara e do Centro Universitário 

de Araraquara (UniAra), “A língua estrangeira nunca foi uma preocupação das 

diretrizes nacionais”. Para ela, aquelas duas horas de aulas de inglês por semana 

não serão suficientes para um aluno aprender a língua (Revista Educação)26.   

 

5.3 O público-alvo 

A partir dos dados reunidos anteriormente, temos base para definir o público-

alvo do negócio:  

 

1. Faixa Etária 

A English In Motion tem o objetivo de ajudar pessoas que não tiveram 

condições de aprender a língua inglesa e, como as pesquisas apontam que 

há muitas dificuldades de ensino nas escolas públicas brasileiras, o negócio 

focará em atender jovens estudantes ou concluintes do Ensino Médio das 

escolas públicas. Com isso, a faixa etária do público-alvo fica estabelecida de 

15 até 25 anos, pois, segundo a PNAD, nessa idade as pessoas já podem ter 

concluído seu processo regular de escolarização27.  

 

2. Sexo 

Para o negócio, o sexo se torna indiferente, uma vez que fica 

compreendido que a necessidade que o negócio irá atender é comum a 

pessoas de todos os sexos.  

 

3. Classe Econômica 

As classes econômicas atingidas serão a D e E, pois são as classes 

em situação econômica mais desfavorecida na sociedade brasileira.  

 

                                                           
26

 https://revistaeducacao.com.br/2015/11/04/por-que-o-ensino-do-ingles-nao-decola-no-brasil/ 
27

 https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf 
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4. Geográfica 

Como o contato com o público se dará de forma virtual, e não 

presencial, a ideia é atender todo o território nacional. Todavia, as estratégias 

de marketing e propaganda serão direcionadas a região Sudeste do Brasil por 

dois motivos: o primeiro é que o negócio ainda não conta com aporte para 

atender todo o país e, o segundo, é que a região Sudeste tem maior acesso a 

internet (PNAD - IBGE, 2021)28.  

 

5. Necessidades 

O público identificado tem a necessidade de aprender o idioma Inglês 

para se enquadrar nas atuais requisições do mercado de trabalho, ainda 

assim, serão atendidos jovens que tenham o simples desejo de aprender uma 

nova língua, fazer um intercâmbio entre outros.  

 

Síntese das características do público-alvo 

Faixa Etária: 15 – 25 anos 

Sexo: Indiferente 

Classe Econômica: D e E 

Geográfica: Território nacional 

Interesses: 
Oportunidades no mercado de trabalho 

Aprendizado de um novo idioma 

Tabela 11 – Público-alvo 

O público-alvo poderá ser mais bem compreendido através das personas a seguir:    

                                                                    

                                                                                              Viviane Fonseca 

 Sexo: Feminino  

 Idade: 18 anos 

 Escolaridade: Cursando Ensino Superior 

 Classe econômica: E 

 Perfil: Viviane concluiu o Ensino Médio e 

ingressou no curso superior de 

Administração da UFRJ recentemente. 

                                                                                   

                                                           
28

 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30522-internet-
chega-a-88-1-dos-estudantes-mas-4-1-milhoes-da-rede-publica-nao-tinham-acesso-em-2019 

Fonte da Imagem: Internet 
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                                                                              Vitor Andrade 

 Sexo: Masculino 

 Idade: 21 anos 

 Escolaridade: Ensino Médio 

 Classe econômica: D 

 Perfil: Vitor concluiu o Ensino Médio há 

dois anos e tem o desejo de fazer um 

intercâmbio, mas sua família não tem 

condições econômicas de custear a 

viagem. É muito adepto a cursos livres 

online.                                                                      

                   

                                                                                        Júlia Guimarães 

 Sexo: Feminino 

 Idade: 16 anos 

 Escolaridade: Cursando Ensino Médio 

 Classe econômica: D 

 Perfil: Faz um curso presencial de inglês, 

mas deseja aumentar o contato com a 

língua. É muito adepta a utilização de apps 

como Duolingo. Também gosta de 

participar de reuniões online com seus 

amigos, mesmo fora da pandemia, pois isso 

pode ser feito a qualquer hora.  

 

5.4 Dimensionamento do mercado 

 

A partir das características principais do público-alvo e de suas necessidades 

foi possível dimensionar o tamanho do mercado que a English In Motion irá atender. 

A seguir, está o processo de dimensionamento do segmento-alvo. 

1.  Jovens oriundos de escolas públicas 

De acordo com dados do Censo Escolar 2020, coordenado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o número 

de estudantes matriculados em escolas públicas vinha decrescendo desde 2016 até 

Fonte da Imagem: Internet 

 

Fonte da Imagem: Internet 
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2019, mas, em 2020, esse quantitativo seguiu direção contrária aos outros anos, 

havendo um aumento em 1,1% se comparado a 2019. O fenômeno pode ser 

observado no gráfico a seguir:  

 

                           Figura 4 – Censo Escolar 2020 1 – INEP 

 

O segundo fenômeno que pode ser observado através do Censo Escolar 

2020 é que o número de matriculados na Rede Pública é, expressivamente, maior 

do que o número na Rede Privada. Esses dados reforçam que a ponta 

demandadora do negócio é real, pois a maioria dos jovens matriculados está em 

escolas públicas, e estas, por sua vez, encontram dificuldades em oferecer um 

ensino eficiente para seus estudantes, como demonstrado na análise do mercado 

(5.1). Abaixo, o gráfico que representa o número de matrículas nas redes pública e 

privada.  
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Figura 5 – Censo Escolar 2020 2 – INEP 

 

2. Jovens oriundos de escolas públicas com acesso à internet 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), 

divulgados pelo IBGE (2021)29, 83,7% dos estudantes de escolas públicas 

tinham acesso à internet. A pesquisa também revelou que estudantes de 

regiões como Norte e Nordeste têm menos acesso a rede do que estudantes 

de outras regiões do Brasil, como pode ser observado abaixo: 

 

                                                           
29

 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30522-internet-
chega-a-88-1-dos-estudantes-mas-4-1-milhoes-da-rede-publica-nao-tinham-acesso-em-2019 
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Figura 6 – Acesso à internet por regiões – IBGE 

 

Outro importante achado do estudo é que 64,8% dos estudantes da rede 

pública tinham ao celular. Diante disso, pode ser concluído que o público-alvo, 

mesmo com todas as infelizes dificuldades, conseguirá ter acesso ao curso e aos 

encontros virtuais promovidos pelo English In Motion, uma vez que poderá ser 

realizado através do celular.  

 

3. Cálculo do tamanho do mercado 

 

                             Média do nº de matrículas em Escolas Públicas nos últimos anos no Brasil 

                                          

  

 

 

 

        Tabela 12 – Cálculo do mercado 1 

                               Número de Matriculados em Escolas Públicas que têm acesso à internet 

 

Média do Número de 
Estudantes 

Porcentagem dos que 
têm acesso à internet 

Dimensão do 
segmento-alvo 

6.802.538 83,7% 5.693.725 

        Tabela 13 – Cálculo do mercado 2 

 

 

A partir do dimensionamento, é possível perceber que o mercado a ser 

atendido é bem amplo, contudo, nessa fase inicial, devido à falta de recursos, se 

torna inviável atender 5.442.031 milhões de pessoas, mesmo que os serviços 

prestados se deem de forma virtual. Sendo assim, a demanda máxima a ser 

atendida será estabelecida em conformidade com as condições do negócio, estas 

são de cunho financeiro, tecnológico e didático.  

 

Ano Rede Pública 

2016 7.118.426 

2017 6.960.072 

2018 6.777.892 

2019 6.531.498 

2020 6.624.804 

Média: 6.802.538 

1 

2 
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5.5 Barreiras de entrada 

5.5.1 Legislação 

Por estar enquadrado no setor de Serviços Educacionais, o negócio deverá 

seguir as normas estabelecidas pelo MEC e pelas Secretarias Municipais de 

Educação. Porém, para cuidar da parte burocrática da abertura do negócio, os 

serviços de um escritório de advocacia serão contratados.  As demais regras para 

abertura da empresa estão descritas na sessão de Caracterização da Empresa 

(3.3).  

 

5.5.2 Tecnologia 

Todo o processo operacional do negócio será realizado de forma enxuta e 

com as mais baixas despesas possíveis e, para tanto, as plataformas utilizadas para 

prestar os serviços de ensino já existem e são de fácil contratação. As gravações 

dos conteúdos serão realizadas no próprio domicílio da empreendedora com o uso 

de uma câmera que atenda à necessidade. Já os conteúdos que serão publicados, 

serão produzidos pelos próprios professores em suas residências.  

 

5.6 Análise da Concorrência 

 

1. Wise UP Online 

 

Figura 7 – Wise UP – Site do Wise UP Online 
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O Wise UP Online30 é um curso online 100% digital dividido por módulos, 

como Travel e Business, onde os alunos podem estudar temas específicos sobre 

situações cotidianas, como interagir em um aeroporto ou em uma empresa. Ele pode 

ser acessado através de um site ou pelo aplicativo que pode ser baixado em lojas de 

aplicativos, comon Apple Store ou Google Play. Outra característica é que o curso 

não tem uma duração pré-definida. Assim, os alunos acessam o conteúdo na hora 

em que desejarem e de onde estiverem.  Segundo a Wise UP Online, o objetivo é 

que os alunos estudem os temas que atendam melhor as suas necessidades. O 

curso dispõe de uma assinatura anual, divida em 12 parcelas de R$ 95,00/mês. 

 

2. English Live 

 

Figura 8 – English Live – Site da English Live 

 

A English Live31 é uma escola de idiomas que faz parte do grupo EF 

Education First. Dentre os serviços oferecidos, estão aulas em grupo e aulas 

particulares em uma escola aberta 24/dia, onde o aluno pode interagir com outros 

alunos e com professores de Inglês – nativos ou bilíngues. As aulas em grupo são 

iniciadas a cada 30 minutos e, ao final de cada aula, o professor envia um feedback 

para os alunos.  Os planos vão do Básico ao Premium e estão disponíveis a partir de 

R$ 199,00/mês. 

 

 

 

 

                                                           
30

 https://wiseup.com/pt/online/?source=google-search-nb-
wup&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lhUe4nkkJYqtRhgJ12eMnRIC39rZfU-
i3uFh54uZ3AwoGDef2MmkwUaAvP4EALw_wcB 
31

 https://englishlive.ef.com/pt-br/ 
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3. Preply 

 

Figura 9 – Preply – Site da Preply 

 

A Preply32 é uma plataforma de aulas online que viabiliza o encontro entre 

alunos e professores de vários países. Assim, ao acessar o site, o aluno pode ter 

aulas particulares com uma professora de Inglês americana, por exemplo. Os preços 

das aulas variam de acordo com o professor e são cobradas por hora.  

 

4. Influx 

 

Figura 10 – Influx – Site da Influx 

 

A Influx33 é uma rede de franquias de escolas de idiomas que oferece cursos 

de Inglês e Espanhol. Um diferencial da Influx é que o aluno que se matricula no 

Regular Course Teens, curso voltado para jovens entre 13 e 17 anos, tem a 

garantia, através de um contrato assinado, que aprenderá Inglês em 2 anos e meio. 

Com a pandemia, a Influx transportou seus cursos presenciais para o módulo online. 

                                                           
32

 https://preply.com/ 
33

 https://www.influx.com.br/cursos-de-ingles-e-espanhol/ 
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Além disso, a rede conta com um blog no qual são publicados diversos conteúdos 

gratuitos sobre o idioma.  

 

5. Duolingo 

 

Figura 11 – Duolingo – Site do Duolingo 

 

A Duolingo34 é uma plataforma de ensino de idiomas online, como Inglês, 

Espanhol e Francês. A plataforma permite ao usuário o acesso gratuito, mas com 

anúncios durante a utilização. Já no plano Plus, os alunos podem praticar o idioma 

sem interrupções. É possível acessar o conteúdo através do aplicativo e são 

realizadas atividades divertidas, como montar frases e pronunciar palavras.  

 

6. Babbel 

 

Figura 12 – Babbel – Site da Babbel 

O Babbel35 é um software online que oferece cursos de idiomas. Os 

conteúdos disponíveis foram criados por especialistas para diferentes níveis. Dentre 

                                                           
34

 https://pt.duolingo.com/course/en/pt/Aprenda-ingl%C3%AAs 
35

 https://pt.babbel.com/ 
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os serviços oferecidos, o aluno pode desfrutar de diálogos práticos, reconhecimento 

de voz e ferramenta de revisão. O curso dispõe de um curso gratuito mais 

básico,mas depois, caso o aluno queira avançar no curso, deverá passar para a 

versão paga, com a opção de planos pagos que vão de R$ 77,70 (um trimestre de 

duração do curso) até R$ 226,20 (um semestre de duração do curso). 

 

5.6.1 English In Motion x Concorrentes 

 

A English In Motion entrará num mercado com vários concorrentes. Ao 

observar as empresas do segmento listadas anteriormente, pode ser percebida certa 

semelhança nos produtos oferecidos, como contato com professores, conteúdos 

para leituras e estão disponíveis em versões para celulares, computadores, tablets e 

etc. A principal concorrente é a English Live, devido à similaridade nos serviços que 

oferece.. Porém, alguns diferenciais darão ao negócio vantagem competitiva, como: 

 Bate-papos gratuitos 

O negócio promoverá encontros virtuais entre professores e usuários 

de forma gratuita, onde estes poderão praticar o idioma de forma virtual 

através do Zoom. Isso, além de contribuir para o aprendizado de 

diversas pessoas, dará ao curso visibilidade, pois, uma vez os usuários 

tendo contado com os professores e com outros usuários, se sentirão 

mais engajados a procurar o curso pago.  

 Baixo Custo 

Os custos da English In Motion serão baixos, devido ao processo de 

operação enxuto, o que será repassado para usuários e alunos. Assim, 

o curso online pago terá um preço acessível, justamente para atender 

o público-alvo, que são de classes sociais menos favorecidas.  

 Plataforma Sambatech 

A plataforma que será utilizada para os cursos online utiliza a 

tecnologia ABR, que adapta a entrega do conteúdo ao dispositivo e à 

velocidade da internet. Desse modo, o acesso ao curso será cada vez 

mais democrático, podendo ser acessado através de celulares, que é 

um dos aparelhos mais utilizados pelo público-alvo para utilização da 

internet. 
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6. PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

6.1 Descrição dos Produtos e Serviços 

 

A English In Motion nasce para oferecer curso, encontros para 

desenvolvimento prático e conteúdos didáticos sobre a língua inglesa. Assim, os 

serviços e produto são:  

            

Figura 13 – Serviços da empresa 

 

1. Curso de Inglês 

A empresa oferecerá curso de Inglês para níveis desde o básico até o 

avançado, priorizando sempre a qualidade e eficiência no ensino. O aluno da 

English In Motion contará com todo o apoio de uma empresa que nasce com a 

missão de ajudar a sociedade, promovendo o ensino fluente do idioma Inglês de 

forma acessível.  

Todo o contato com o aluno se dará de forma virtual. As questões 

administrativas como dúvidas sobre pagamentos, horários e quaisquer outras 

tratativas poderão ser feitas por e-mail ou telefone. No tocante ao ensino, os 

usuários terão acesso à plataforma Sambatech, que será o canal para que as aulas 

aconteçam ao vivo.  

Além disso, a plataforma utiliza da tecnologia ABR, que adapta a entrega do 

conteúdo ao dispositivo e à velocidade da internet. Isso permitirá que os alunos 

Curso 

  Encontros Conteúdo 
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assistam às aulas a partir de smarphones, tablets e computadores com conexões de 

internet mais velozes ou mais lentas.  

O objetivo é que os encontros sejam bem interativos, promovendo o 

aprendizado da língua. Para tanto, serão admitidos professores que levam na 

bagagem experiências em países que utilizam a língua inglesa como oficial, como 

Estados Unidos e Inglaterra. Também será considerada a prática do professor em 

lecionar o idioma. Somado isso, o curso deverá utilizar dos métodos de ensino mais 

atuais e realizar atividades que tornem as aulas mais atrativas e que prendam a 

atenção dos alunos. Nos encontros, deverão ser estudadas músicas, vídeos, séries 

e até lições sugeridas pelos próprios alunos, para que estes se envolvem cada vez 

com a língua e com a cultura. A ideia é que as aulas façam o aluno “mergulhar” no 

idioma ensinado, o Inglês.  

 

2. Conteúdos 

Os professores também ficarão encarregados de produzir conteúdos que 

serão disponibilizados para o público, alunos do curso ou não, de forma gratuita. 

Esses conteúdos poderão ser vídeos, artigos, ilustrações sobre a língua entre 

outros. Além de aumentar o contato com o idioma, o material fornecido envolverá 

outras pessoas, ou seja, que não estejam cadastradas no curso, na missão da 

empresa. O público poderá ter acesso ao acervo através do Instagram, Facebook, 

WhatsApp, Youtube e outras redes sociais.  

 

3. Encontros 

Um dos grandes diferenciais dos serviços oferecidos pela English In Motion, 

senão o maior, serão os encontros gratuitos para conversação. Esses bate-papos 

serão guiados por um professor e ocorrerão na plataforma Zoom. A empresa unirá 

diversas pessoas que desejem praticar o idioma – tenham o mesmo nível de 

aprendizado ou não. O Zoom, que pode ser utilizado tanto por aparelhos celulares 

como por computadores, permitirá que sejam criadas salas menores durante os 

encontros, para que grupos menores possam interagir também. Nas salas, o 

professor poderá tirar dúvidas e promover discussões, para que os usuários se 

envolvem profundamente com o Inglês.  

 



41 
 

6.2 Análise Comparativa com serviços concorrentes 

 

Conforme mostrado na Análise da English In Motion frente aos concorrentes 

(5.5.1), os encontros para conversação ao vivo é o grande diferencial do negócio, 

uma vez que, além de levarem o aluno a um treino prático do idioma 

descontraidamente, é gratuito.  Abaixo, segue um quadro comparativo entre o 

negócio e a concorrência: 

 

Produto / Serviço 
English In 

Motion 
Wise UP 
Online 

English 
Live 

Preply Influx Duolingo Babbel 

Aulas ao vivo Sim Não Sim Sim Sim Não Não 

Encontros para 
conversação gratuitos 

Sim Não Não Não Não Não Não 

Produção de conteúdo Sim Não Sim Não Sim Sim Sim 

Curso Pago Sim Sim Sim Sim Sim -* 
A 

depender 
do nível 

Online Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

        
Fácil acesso Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tabela 14 – A empresa e a concorrência 

*O aplicativo Duolingo não oferece curso de Inglês. 
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7 PLANO DE MARKETING E VENDAS 

 

7.1 Business Model Canvas 

 

Nessa etapa, será utilizada a ferramenta de planejamento estratégico 

Business Model Canvas, mais conhecida como Canvas, que permitirá esboçar o 

modelo de negócio da English In Motion.  

 

 

Figura 14 – CANVAS 

 

7.2 Estratégia de Marketing 

A seguir, será demonstrado o composto de Marketing da English In Motion 

para alcançar a finalidade do Marketing, que é criar estratégias para atender às 

necessidades dos consumidores e promover a marca da empresa, se comunicando 

com os clientes e oferecendo serviços adequados às necessidades e desejos deles. 
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7.3 Mix de Marketing 

7.3.1 Produto 

 

Como já tratado anteriormente (6.1), os serviços prestados pelo negócio 

contribuirão para a qualificação e enriquecimento cultural de jovens das classes D e 

E oriundos do Ensino Médio público. Mas, o serviço genuíno não é a única coisa a 

criar valor para os consumidores de uma empresa, aliado a ele existe a marca. A 

marca comunicará à sociedade o que a English In Motion é e qual a sua missão. 

Abaixo, segue a imagem que o negócio deverá transmitir: 

 Marca 

A empresa desenvolverá uma marca jovem, com um slogan que emita 

a ideia de serviços acessíveis, ao mesmo tempo em que informe ao 

público que é um serviço de qualidade. A imagem da marca a ser 

criada é de uma empresa que tem, antes de tudo, uma missão social a 

ser cumprida: ajudar os jovens brasileiros das classes menos 

favorecidas, além de trazer serviços inovadores, que deixem o 

aprendizado do idioma Inglês o mais natural possível. O objetivo é que 

a English In Motion seja vista com uma empresa completa, que oferece 

qualidade, baixo custo, responsabilidade social e integridade.  

 

7.3.2 Praça (Distribuição) 

 

Os canais utilizados pelo negócio para relacionamento com os clientes 

deverão ser facilitados e acessíveis, ou seja, o público, que está na internet, não 

encontrará dificuldades para se comunicar com a empresa. Para tanto, serão 

utilizados mecanismos de comunicação como e-mails, redes sociais e telefones e os 

assuntos trazidos pelos consumidores serão tratados de forma rápida. Além disso, 

os interessados poderão se inscrever no curso através da própria plataforma de 

ensino, a Sambatech, que oferece a possibilidade de realizar pagamentos no 

espaço. Entre a equipe da empresa, será difundida a cultura de que os clientes não 

podem esperar e que, além de bem tratados, deverão ser bem atendidos, ou seja, 

atendê-los de forma efetiva, satisfazendo suas necessidades.  
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7.3.3 Preço 

 

A empresa seguirá uma estratégia de baixo custo, que será a mais adequada 

para atender ao seu público. E, considerando preço e qualidade, os serviços 

ofertados pela English In Motion terão alto custo-benefício. O processo de formação 

do preço, é holístico, considerando custo, concorrência e clientes, que formam o 

chamado 3 C’s do preço. 

1. Custo – levantamento de todos os custos envolvidos na operação da 

empresa para prestar os serviços propostos; 

2. Concorrência – observação dos preços praticados pelos 

concorrentes, para que a precificação dos serviços da empresa não esteja 

acima da precificação da concorrência.  

3. Clientes – entendimento do quanto o cliente está disposto a pagar 

pelos serviços oferecidos.  

 

7.3.3.1 Formação do Preço 

 

A precificação correta é essencial para um negócio de sucesso, pois errar 

nessa etapa pode resultar em prejuízos gigantescos. Esse fator recebe ainda 

mais importância no segmento de escolas, pois, segundo a lei nº 9.970/99, as 

instituições de ensino privado só estão autorizadas a reajustar seus preços uma 

vez por ano, no início do semestre letivo e, no caso de períodos semestrais, os 

valores só poderão ser ajustados no início do semestre.  

Para a formação do preço do curso de Inglês (todos os níveis) foram 

considerados os seguintes fatores: 

 

I. Capacidade: a capacidade de alunos que a instituição está apta a 

atender, levando em conta estrutura física, carga horária média por aluno e 

dias letivos; 

 

Fórmula: capacidade total de alunos x taxa de ocupação atual = X x quantidade de 

dias letivos x carga horária média por aluno = capacidade total em horas-aula 
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Sendo: 

200 x 100% = 200 

200 x 25 x 4 = 20000h 

  

II. Custos: o somatório de todos os custos – fixos e variáveis; 

Sendo: R$ 7.099,70 

III. Margem de lucro: o lucro esperado pelo serviço prestado. 

Margem de lucro: 69%  

Fórmula: custos + margem de lucro 

Sendo:  

69% x R$ 7.099,70 = R$ 3.904,84 

R$ 4.898,79 + R$ 7.099,70 = R$ 11.998,49 

 

Assim, tem-se que o valor da mensalidade do curso é: 

Fórmula: (Custos + Margem de Lucro)/ nº alunos 

Sendo:  

R$ 11.998,49 / 200 = R$ 59,99 

 

7.3.3.2 Preço da English In Motion x Concorrência 

 

O preço praticado pela English In Motion está abaixo do preço praticado pela 

concorrência que presta serviços similares, como a English Live. A única 

concorrente com preço inferior é a Babbel, porém esta não oferece aulas ao vivo. 

Sendo assim, a estratégia de baixo custo poderá ser implementada, atraindo alunos 

e proporcionando lucratividade e sustentabilidade para o negócio.  

 

English In 
Motion 

Wise UP Online 
English 

Live 
Preply Influx Babbel 

R$ 59,99 R$ 95,00 R$ 199,00 Variável R$ 545,00 R$ 19,90 

Tabela 15 – Preços da Empresas e preços da concorrência 
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7.3.4 Promoção 

 

Para se promover, a empresa investirá em Marketing Digital. Serão 

contratados anúncios através do Google Ads, serviço oferecido pela 

multinacional Google para divulgar marcas e produtos.  A English In Motion 

conversará com o público diariamente, enviando conteúdos novos e exclusivos 

sobre a língua inglesa, através de e-mails e outras redes sociais. Assim, todos os 

dias, a empresa oferecerá algum material que agregue valor e conhecimento aos 

consumidores.   

8. PLANO FINANCEIRO 

 

8.1 Plano de Investimentos 

Para estipular o capital necessário para implementar o plano de 

empreendimento aqui apresentado, foram levantados os custos envolvidos nos 

processos administrativo e  operacional, assim, os recursos estão divididos em 

aparelhos eletrônicos, equipamentos de gravação, decoração do espaço de 

gravação, materiais de expediente, contratação de plataformas e serviços e 

capital de giro suficiente para cobrir despesas por um período de quatro meses. 

 

 

 

Investimento Inicial 

  

  Quant. V. Unitário V. Total Fornecedor 

Aparelhos eletrônicos 

Notebook 
Inspiron 15 3000 

2  R$              2.849,00   R$                  5.698,00  Dell 

Notebook 
Ideapad S145 

1  R$              1.770,74   R$                  1.770,74  Center Móveis 

Equipamentos para gravação 

Microfone de 
Lapela ECM-CS3 

1  R$                 219,90   R$                     219,90  Casas Bahia 

Câmera Eos 
Rebel T100 

1  R$              2.399,00   R$                  2.399,00  Canon 
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Rebatedor / 
Difusor Circular 

5x1  
1  R$                   60,12   R$                       60,12  DiaFilme 

Softbox 
50x70cm + Tripé 

1  R$                 229,90   R$                     229,90  Atual Mix 

Tripé Amador 
Nest NT-510 

2  R$                 109,00   R$                     218,00  Amazon 

Decoração do Espaço 

  

Adesivo Quadro 
Branco  

1  R$                 119,97   R$                     119,97  Vem Decorar 3 

Relógio Parede 1  R$                   39,90   R$                       39,90  Relógil 

Adesivo Quadro 
Negro 

1  R$                   40,90   R$                       40,90  R-FEX Import 

Globo Terrestre 1  R$                   99,90   R$                       99,90  
Magazine dos 

Sonhos 

Tinta de Parede 
- Fosca 

1  R$                 154,81   R$                     154,81  Casa Show 

Materiais de expediente 

Caneta 
Esferiográfica 

1  R$                   34,90   R$                       34,90  Kalunga 

Marcador de 
Quadro Branco 
com Apagador 

1  R$                   23,90   R$                       23,90  Kalunga 

Giz Escolar 
Colorido 

1  R$                     4,60   R$                         4,60  Kalunga 

Giz Escolar 
Branco 

1  R$                     3,60   R$                         3,60  Kalunga 

Folhas de Ofício 1  R$                     4,70   R$                         4,70  Amazon 

Lápis 1  R$                     8,40   R$                         8,40  Kalunga 

Caneta Corretiva 1  R$                   19,90   R$                       19,90  
Fun Papel 
Papelaria 

Borracha Branca 
Escolar 

1  R$                   14,90   R$                       14,90  Kalunga 

  

Contratação de Plataformas 

  

Sambatech - -  R$                  1.200,00  Sambatech 

Microsoft 365 
Family 

1  R$                 349,00   R$                     349,00  Microsoft 

Zoom 2  R$                 149,90   R$                     299,80  Zoom 

Contratação de Serviços 
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Publicidade 
Inicial 

   R$              1.000,00   R$                  1.000,00  Google 

Assessoria 
Contábil 

-  R$              2.000,00   R$                  2.000,00    

Abertura da 
empresa 

-  R$              2.000,00   R$                  2.000,00    

Demais 

Material 
Didático 

6    R$                     500,00    

Capital de Giro 
(suficiente  para 

cobrir custos 
fixos por 4 

meses) 

6    R$                28.398,80    

Total:       R$     46.913,64    

Tabela 16 – Investimento Inicial 

  

8.2 Plano econômico-financeiro 

O plano econômico-financeiro foi feito a partir de estimativas de despesas 

e receitas para o número de matrículas esperado no primeiro ano. Essa projeção 

foi feita para períodos trimestrais para o primeiro, considerando que, a partir do 

segundo trimestre haverá um crescimento no quantitativo de alunos matriculados 

e, em períodos anuais, para os demais anos. Por fim, para a projeção do fluxo de 

caixa dos próximos anos foram utilizados dois fatores de correção, sendo: 

 Para despesas – A média do IPCA acumulado dos últimos cinco anos 

(4,36%) somada a uma taxa de aumento de despesas esperado (5%). 

 Para receitas – A média do IPCA acumulado dos últimos cinco anos 

(4,36%) somada à taxa de crescimento do mercado bilíngue (10%). 
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8.2.1 Projeção de despesas 

 

Despesas 

          

  Quant. 
Custo 

Unitário 
Custo Total/ 

Mês 
 Trimestre 1 

Despesas Administrativas e 
Financeiras       

  

          

Internet Banda Larga + Telefone 
Fixo 

1  R$    99,90   R$        99,90   R$       299,70  

Impostos (Simples Nacional = 6%) -  -   R$     839,88   R$    2.519,64  

          

Despesas com Pessoal         

          

Professor* 2 
 
R$1.850,00  

 R$  3.700,00   R$ 11.100,00  

Estagiária 1  R$  800,00   R$     800,00   R$    2.400,00  

          

Custos Operacionais e de 
Comercialização 

        

          

Sambatech 1 
 
R$1.200,00  

 R$  1.200,00   R$    3.600,00  

Zoom 2  R$  149,90   R$     299,80   R$       299,80  

Publicidade (Google Ads) 1 
 
R$1.000,00  

 R$  1.000,00   R$    3.000,00  

          

Total: 
 R$       
23.219,14  

     
  Quant. 

Custo 
Unitário 

Custo Total/ 
Mês 

 Trimestre 2 

Despesas Administrativas e 
Financeiras       

  

          

Internet Banda Larga + Telefone 
Fixo 

1  R$   99,90   R$        99,90   R$       299,70  

Impostos (Simples Nacional = 6%) -  -   R$  3.059,55   R$    9.178,65  

          

Despesas com Pessoal         

          

Professor* 3 
 
R$1.850,00  

 R$  5.550,00   R$ 16.650,00  

Estagiária 1  R$  800,00   R$     800,00   R$    2.400,00  
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Custos Operacionais e de 
Comercialização 

        

          

Sambatech 1 
 
R$1.200,00  

 R$  1.200,00   R$    3.600,00  

Publicidade (Google Ads) 1 
 
R$1.000,00  

 R$  1.000,00  
 R$         
3.000,00  

          

Total: 
 R$       
35.128,35  

    
  

  Quant. 
Custo 

Unitário 
Custo Total/ 

Mês 
 Trimestre 3 

Despesas Administrativas e 
Financeiras       

  

          

Internet Banda Larga + Telefone 
Fixo 

1  R$    99,90   R$        99,90   R$       299,70  

Impostos (Simples Nacional = 6%) -  -   R$  3.761,43   R$ 11.284,30  

          

Despesas com Pessoal         

          

Professor* 4 
 
R$1.850,00  

 R$  7.400,00   R$ 22.200,00  

Estagiária 2  R$  800,00   R$  1.600,00   R$    4.800,00  

          

Custos Operacionais e de 
Comercialização 

        

          

Sambatech 1 
 
R$1.200,00  

 R$  1.200,00   R$    3.600,00  

Publicidade (Google Ads) 1 
 
R$1.000,00  

 R$  1.000,00   R$    3.000,00  

          

Total: 
 R$       
45.184,00  

     
  Quant. 

Custo 
Unitário 

Custo Total/ 
Mês 

 Trimestre 4 

Despesas Administrativas e 
Financeiras       

  

          

Internet Banda Larga + Telefone 
Fixo 

1  R$    99,90   R$        99,90   R$       299,70  

Impostos (Simples Nacional = 6%) -  -   R$  4.679,28   R$ 14.037,84  
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Despesas com Pessoal         

          

Professor* 4 
 
R$1.850,00  

 R$  7.400,00   R$ 22.200,00  

Estagiária 1  R$  800,00   R$     800,00   R$    2.400,00  

          

Custos Operacionais e de 
Comercialização 

        

          

Sambatech 1 
 
R$1.200,00  

 R$  1.200,00   R$    3.600,00  

Publicidade (Google Ads) 1 
 
R$1.000,00  

 R$  1.000,00   R$    3.000,00  

          

Total:  R$ 45.537,54  

     

  
Despesas Totais - Ano 1:  R$ 149.069,03  

Tabela 17 – Despesas 

* 1 professor = 100 alunos atendidos no curso de Inglês. 

 

8.2.2 Projeção de Receitas 

 

Receitas 
          

  
Nº de alunos 
matriculados 

Valor da 
mensalidade 

Receita Total/ Mês Trimestre 1 

Receitas         

Curso de 
Inglês* 200 59,99 

 R$              11.998,00   R$                    35.994,00  

Anúncios*  -  -  R$                 2.000,00   R$                      6.000,00  

Total:  R$            41.994,00  

   
  

  
Nº de alunos 
matriculados 

Valor da 
mensalidade 

Receita Total/ Mês Trimestre 2 

Receitas         

Curso de 
Inglês* 250 59,99 

 R$              14.997,50   R$                    44.992,50  

Anúncios*  -  -  R$                 2.000,00   R$                      6.000,00  

Total:  R$            50.992,50  

          

  
Nº de alunos 
matriculados 

Valor da 
mensalidade 

Receita Total/ Mês Trimestre 3 
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Receitas         

Curso de 
Inglês* 315 59,99 

 R$              18.896,85   R$                    56.690,55  

Anúncios*  -  -  R$                 2.000,00   R$                      6.000,00  

Total:  R$            62.690,55  

          

  
Nº de alunos 
matriculados 

Valor da 
mensalidade 

Receita Total/ Mês Trimestre 4 

Receitas         

Curso de 
Inglês* 400 59,99 

 R$              23.996,00   R$                    71.988,00  

Anúncios*  -  -  R$                 2.000,00   R$                      6.000,00  

Total:  R$            77.988,00  

   
  

  

Faturamento Total - Ano 1:  R$    233.665,05  
Tabela 18 – Receitas 

8.2.3 Fluxo de Caixa 

 

Fluxo de Caixa 

 
        Investimento Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Receitas 
0  R$ 233.665,05   R$  267.219,35   R$     305.592,05   R$    349.475,07   R$     399.659,69  

Curso de Inglês 
   R$ 209.665,05   R$   239.772,95   R$     274.204,35   R$    313.580,09   R$     358.610,19  

Anúncios    R$    24.000,00   R$     27.446,40   R$       31.387,70   R$      35.894,98   R$       41.049,50  

              

Despesas  R$       46.413,64   R$ 165.425,58   R$  183.217,94   R$     202.947,53   R$    224.828,55   R$     249.099,32  

Despesas Adm. e 
Financeiras    R$    38.219,23   R$     42.178,74   R$       46.548,46   R$      51.370,88   R$       56.692,90  

Despesas com 
Pessoal    R$    84.150,00   R$     92.867,94   R$     102.489,06   R$    113.106,93   R$     124.824,80  

Custos de 
Comercialização    R$    26.699,80   R$     29.465,90   R$       32.518,57   R$      35.887,49   R$       39.605,43  

Pró-labore (7% 
sobre receita)    R$    16.356,55   R$     18.705,35   R$       21.391,44   R$      24.463,25   R$       27.976,18  

              

Investimento  R$    46.413,64            

              

Lucro Líquido 
-R$    
46.413,64  

 R$ 
68.239,47  

 R$  
84.001,42  

 R$  
102.644,52  

 R$ 
124.646,52  

 R$  
150.560,37  

Tabela 19 – Fluxo de Caixa 
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8.3 Indicadores Financeiros 

 

Indicadores Financeiros 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 167% 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 50% 

Valor Presente Líquido (VPL)  R$ 111.274,91 

Retorno Sobre o Investimento (ROI) 147% 

Payback (meses) 15 

Tabela 20 – Indicadores Financeiros 

 

Analisando as projeções e indicadores financeiros é notável que o negócio é 

sustentável, lucrativo e passível de crescimento. Portanto, investir no presente plano 

de empreendimento é viável e atrativo. Além disso, o papel social que a empresa 

estará exercendo ao ajudar jovens de classes econômicas menos favorecidas é 

mais um fator motivador para a implementação do plano. 

 

8.4 Captação de Recursos 

 

Capital próprio: R$  46.913,64 

Participação da Proprietária: 100% 

Tabela 21 – Captação de Recursos 
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