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CRESÇA  
CONOSCO! 

Fundador do grupo SMZTO. Responsável pelo sucesso de 
grandes marcas, como Instituto Embelleze, hoje, a maior 
rede de ensino profissionalizante da América Latina no setor 
de beleza. Há anos suas empresas são reconhecidas e 
homenageadas. O tempo fez dele um líder serial, com 
grande visão de futuro. 

“Nossa missão é inspirar, empreender e ser um parceiro 
estratégico dos nossos sócios, desenvolvendo o 
franchising brasileiro através de negócios sustentáveis.” 

JOSÉ CARLOS SEMENZATO 
Presidente da SMZTO

CONHEÇA NOSSO GRUPO

Nosso propósito é fazer de você  
um empreendedor de sucesso.



A United Idiomas, fundada em 
2008, é referência de ensino 
do idioma inglês para adultos, 
uma escola para quem tem 
pressa, mas não tem tempo a 
perder. 

Tem como principal papel 
idealizar e concretizar projetos 
diferenciados no setor de 
educação e ensino de idiomas. 

Os sócios da rede têm 27 anos 
de experiência no mercado de 
idiomas e educação, e estão à 
frente do negócio, 
acompanhando os resultados 
junto aos franqueados. 

São várias unidades 
espalhadas pelo Brasil e mais 
de 70 mil alunos já estudaram 
na United Idiomas. 

CREDIBILIDADE, ENSINO 
DE QUALIDADE, INOVAÇÃO 
E ALTA TECNOLOGIA

Otávio Mesquita. 
Garoto propaganda da United Idiomas 



Menor risco que outras empresas.

A vontade das pessoas em ter seu próprio 
negócio as leva para o empreendedorismo.

A franquia tem reputação já consagrada, 
plano de negócio, marketing e 
treinamento ao franqueado.

Desempenho do franchising brasileiro 
Associação Brasileira de Franchising – ABF 

• Faturamento no 2º trimestre de 2018  
cresceu 8,4% em relação ao mesmo período 
do ano anterior 

• Faturamento do setor será de 
R$ 177 bilhões este ano. 

• O franchising está presente em 40% dos municípios 
brasileiros. Isso mostra que os interiores são potenciais 
áreas de investimento.   

O CONSOLIDADO MERCADO 
DE FRANQUIAS NO BRASIL

NEGÓCIO 
PRÓPRIO FRANQUIA

24,9%

3,7%

TAXA DE MORTALIDADE 
2 ANOS*

*Dados Sebrae



FAÇA PARTE DO GIGANTE 
MERCADO DE IDIOMAS

+ de 10% a.a. é a taxa média 
decrescimento do mercado 
de ensino de idiomas.  

5% dos brasileiros falam 
inglês, segundo dados do 
British Council.

85 milhões de pessoas é o 
mercado potencial de alunos 
adultos, das classes A, B e C, 
segundo dados do IBGE.

E o foco na conversação é o futuro:  
saber inglês é tão importante que, para 80% dos 100 diretores de recursos humanos 
entrevistados pela Consultoria Robert Half, em parceria com a Education First, a fluência em 
inglês é essencial para assumir cargos exponenciais. 



PÚBLICO-ALVO BEM DEFINIDO 
PARA O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO

Alunos 
a partir de 16 anos 

Classes A, B e C

Estudantes e profissionais 
que querem falar fluentemente em menos tempo

Pessoas que buscam crescimento profissional 
e pessoal por meio  do aprendizado bilíngue.

Otávio Mesquita. 
Garoto propaganda da United Idiomas 



POR QUE OS 
FRANQUEADOS 
ADORAM A UNITED?

Receberá suporte comercial e pedagógico 
de ponta de um time especializado. 

Você tem um excelente serviço para oferecer, 
verdadeiramente diferenciado da 
concorrência e alunos satisfeitos!

Poderá escolher uma das melhores praças o 
Brasil para implantar sua franquia, e nossa 
equipe fará um estudo completo de 
geomapeamento para auxiliar na escolha da 
melhor região. 

Além das aulas presenciais, a United também 
atua com educação à distância, sendo a 
primeira escola de idiomas com um método 
100% EaD. É mais um serviço para você 
faturar. 



POTENCIAL DE 
LUCRATIVIDADE
Trabalhamos em um ciclo sustentável, com a 
métrica de rendimentos após 18 meses de 
investimento.

Ciclo para o retorno 
do investimento.

Rendimento de até 
20% - 30% após o  
cliclo de payback.

Investimentos

R$



COMO INVESTIR?
Formatos sustentáveis de investimento para 
que os possíveis franqueados tenham a 
percepção clara de evolução do negócio.

Área mínima:  
250m2

Média de faturamento: 
R$ 70 mil

Ponto de equilíbrio: 
150/200 alunos

Retorno de investimento: 
à partir de 18 meses

Capital de giro: 
R$ 25 até 50 mil

Taxa de franquia: 
40 mil

Instalações: 
R$ 60 até  100 mil



CAMPANHAS DE MARKETING 
DIVULGAÇÃO DA SUA FRANQUIA



O SEU DESAFIO

É A NOSSA MOTIVAÇÃO

SEJA UNITED IDIOMAS
ژȂƌǠȽژȏȽژƌǹƩƌȄƬƌȵژƌژƌǱɓưƌȵژɋƷژȲƌȵƌژȲȵȏȄɋƌژƷژǹƌưȏژȽƷɓژƌȏژƷȽɋƍژUưǠȏȂƌȽژÅȄǠɋƷưژ�
ưǠɫƷȵȽȏȽژưƷȽƌ˟ȏȽژƷȂژȽɓƌژƩƌȵȵƷǠȵƌژȏɓژɫǠưƌژȲƷȽȽȏƌǹًژƌȲȵƷȄưƷȄưȏژǠȄǒǹƼȽژưƷژ
ǑȏȵȂƌژưƷ˟ȄǠɋǠɫƌِ

OȏȵƍȵǠȏȽژɣ ƷɱǢɫƷǠȽ
ƷژȲȵȏǒȵƌȂƍɫƷǠȽ

¾ɓȵȂƌȽژȵƷưɓɼǠưƌȽ
ƩȏȂژǑȏƩȏژƷȂ
ƩȏȄɫƷȵȽƌƬƥȏ

�ɓȵȽȏژȵƍȲǠưȏ
ƩȏȂژǑȏƩȏژƷȂ
ȂƷȽƷȽژז

�ǒƷȄưƌȂƷȄɋȏ
ưƷژƌɓǹƌژȲƷǹȏژ�ȲȲ

¥ǹƌɋƌǑȏȵȂƌژ-�%
�ȏȂȲǹƷɋƌ

�wkUw-

¥¨-°-w�U�k

uƷɋȏưȏǹȏǒǠƌژOǢƨȵǠưƌژưƷژ-ȄȽǠȄȏ
ȄȏȽȽƌȽژƌȲȵƷȄưǠɼƌưȏًژȽƷɓژȏژưǠȄƌȂǠɼƌȵژƷȂژǑȏƩƌưƌژƸژÅȄǠɋƷưژưƌژȂƷɋȏưȏǹȏǒǠƌژ�

ƌɓǹƌȽژȽƷژưǠɫǠưƷȂژƷȂژȲȵƷȽƷȄƩǠƌǹژۯژȏȄǹǠȄƷًژɓɋǠǹǠɼƌȄưȏژɋȏưȏȽژȏȽژȵƷƩɓȵȽȏȽژ
ȲȏȽȽǢɫƷǠȽژȲƌȵƌژƌƩƷǹƷȵƌȵژȏژƷȄȽǠȄȏژƷژƌژȽɓƌژƷɱȲƷȵǠƼȄƩǠƌژƩȏȂژȏژǠưǠȏȂƌِ

ÅwU¾-%U%U�u�°ِ��uِ�¨

F�ِ��uٜÅwU¾-%Uw°¾U¾Å¾-

°�ÅwU¾-%U%U�u܀



VIAGEM DOS SONHOS?
CONTE COM A UNITED.

¥ǹƌɋƌǑȏȵȂƌژ-�%
�ȏȂȲǹƷɋƌ

ژƌژƌǱɓưƌȵژɋƷژȲƌȵƌژȲȵȏȄɋƌژƷژǹƌưȏژȽƷɓژƌȏژƷȽɋƍژUưǠȏȂƌȽژÅȄǠɋƷưژ�
ƌǹƩƌȄƬƌȵژȏȽژȂƌǠȽژưǠɫƷȵȽȏȽژưƷȽƌ˟ȏȽژƷȂژȽɓƌژƩƌȵȵƷǠȵƌژȏɓژɫǠưƌژ
ȲƷȽȽȏƌǹًژƌȲȵƷȄưƷȄưȏژǠȄǒǹƼȽژưƷژǑȏȵȂƌژưƷ˟ȄǠɋǠɫƌِ

OȏȵƍȵǠȏȽژɣ ƷɱǢɫƷǠȽ
ƷژȲȵȏǒȵƌȂƍɫƷǠȽ

¾ɓȵȂƌȽژȵƷưɓɼǠưƌȽژƩȏȂژǑȏƩȏ
ƷȂژƩȏȄɫƷȵȽƌƬƥȏ

�ɓȵȽȏژȵƍȲǠưȏژƩȏȂژ
ưɓȵƌƬƥȏژƷȂژזژȂƷȽƷȽ

uƷɋȏưȏǹȏǒǠƌژOǢƨȵǠưƌژưƷژ-ȄȽǠȄȏ
ژȽƷɓژȏژưǠȄƌȂǠɼƌȵژƷȂژǑȏƩƌưƌژƸژÅȄǠɋƷưژưƌژȂƷɋȏưȏǹȏǒǠƌژ�
ƌȲȵƷȄưǠɼƌưȏًژȄȏȽȽƌȽژƌɓǹƌȽژȽƷژưǠɫǠưƷȂژƷȂژȲȵƷȽƷȄƩǠƌǹژۯژ
ȏȄǹǠȄƷًژɓɋǠǹǠɼƌȄưȏژɋȏưȏȽژȏȽژȵƷƩɓȵȽȏȽژȲȏȽȽǢɫƷǠȽژȲƌȵƌژƌƩƷǹƷȵƌȵژ
ȏژƷȄȽǠȄȏژƷژƌژȽɓƌژƷɱȲƷȵǠƼȄƩǠƌژƩȏȂژȏژǠưǠȏȂƌِ

ÅwU¾-%U%U�u�°ِ��uِ�¨

F�ِ��uٜÅwU¾-%Uw°¾U¾Å¾-

°�ÅwU¾-%U%U�u܀



NOVOS DESAFIOS?

CONTE COM A UNITED.

ژƌژƌǱɓưƌȵژɋƷژȲƌȵƌژȲȵȏȄɋƌژƷژǹƌưȏژȽƷɓژƌȏژƷȽɋƍژUưǠȏȂƌȽژÅȄǠɋƷưژ�
ƌǹƩƌȄƬƌȵژȏȽژȂƌǠȽژưǠɫƷȵȽȏȽژưƷȽƌ˟ȏȽژƷȂژȽɓƌژƩƌȵȵƷǠȵƌژȏɓژɫǠưƌژ
ȲƷȽȽȏƌǹًژƌȲȵƷȄưƷȄưȏژǠȄǒǹƼȽژưƷژǑȏȵȂƌژưƷ˟ȄǠɋǠɫƌِ

ÅwU¾-%U%U�u�°ِ��uِ�¨

F�ِ��uٜÅwU¾-%Uw°¾U¾Å¾-

°�ÅwU¾-%U%U�u܀

¥ǹƌɋƌǑȏȵȂƌژ-�%
�ȏȂȲǹƷɋƌ

OȏȵƍȵǠȏȽژɣ ƷɱǢɫƷǠȽ
ƷژȲȵȏǒȵƌȂƍɫƷǠȽ

¾ɓȵȂƌȽژȵƷưɓɼǠưƌȽژƩȏȂژǑȏƩȏ
ƷȂژƩȏȄɫƷȵȽƌƬƥȏ

�ɓȵȽȏژȵƍȲǠưȏژƩȏȂژ
ưɓȵƌƬƥȏژƷȂژזژȂƷȽƷȽ

uƷɋȏưȏǹȏǒǠƌ
OǢƨȵǠưƌژưƷژ-ȄȽǠȄȏ
¥ȵƷȽƷȄƩǠƌǹڹ�ȄǹǠȄƷ



UP NA CARREIRA?
CONTE COM A UNITED.

¥ǹƌɋƌǑȏȵȂƌژ-�%
�ȏȂȲǹƷɋƌ

ژƌژƌǱɓưƌȵژɋƷژȲƌȵƌژȲȵȏȄɋƌژƷژǹƌưȏژȽƷɓژƌȏژƷȽɋƍژUưǠȏȂƌȽژÅȄǠɋƷưژ�
ƌǹƩƌȄƬƌȵژȏȽژȂƌǠȽژưǠɫƷȵȽȏȽژưƷȽƌ˟ȏȽژƷȂژȽɓƌژƩƌȵȵƷǠȵƌژȏɓژɫǠưƌژ
ȲƷȽȽȏƌǹًژƌȲȵƷȄưƷȄưȏژǠȄǒǹƼȽژưƷژǑȏȵȂƌژưƷ˟ȄǠɋǠɫƌِ

OȏȵƍȵǠȏȽژɣ ƷɱǢɫƷǠȽ
ƷژȲȵȏǒȵƌȂƍɫƷǠȽ

¾ɓȵȂƌȽژȵƷưɓɼǠưƌȽژƩȏȂژǑȏƩȏ
ƷȂژƩȏȄɫƷȵȽƌƬƥȏ

�ɓȵȽȏژȵƍȲǠưȏژƩȏȂژ
ưɓȵƌƬƥȏژƷȂژזژȂƷȽƷȽ

uƷɋȏưȏǹȏǒǠƌژOǢƨȵǠưƌژưƷژ-ȄȽǠȄȏ
ژȽƷɓژȏژưǠȄƌȂǠɼƌȵژƷȂژǑȏƩƌưƌژƸژÅȄǠɋƷưژưƌژȂƷɋȏưȏǹȏǒǠƌژ�
ƌȲȵƷȄưǠɼƌưȏًژȄȏȽȽƌȽژƌɓǹƌȽژȽƷژưǠɫǠưƷȂژƷȂژȲȵƷȽƷȄƩǠƌǹژۯژ
ȏȄǹǠȄƷًژɓɋǠǹǠɼƌȄưȏژɋȏưȏȽژȏȽژȵƷƩɓȵȽȏȽژȲȏȽȽǢɫƷǠȽژȲƌȵƌژƌƩƷǹƷȵƌȵژ
ȏژƷȄȽǠȄȏژƷژƌژȽɓƌژƷɱȲƷȵǠƼȄƩǠƌژƩȏȂژȏژǠưǠȏȂƌِ

ÅwU¾-%U%U�u�°ِ��uِ�¨

F�ِ��uٜÅwU¾-%Uw°¾U¾Å¾-

°�ÅwU¾-%U%U�u܀



F�!ژ-%ژ-¾¨�¥ژ�Åu�
�Ý-wژ-%ژ-%-¨-%�¨-°
°�U%U�uژ-%ژ�%��¨-uژ�%

�¾�ÝUژ�u-°§ÅU¾�
°��Uژ�%ژ�ÅwU¾-%ژU%U�u�°

ژǠȄǒǹƼȽژǠưǠȏȂƌژưȏژƷȄȽǠȄȏژưƷژȵƷǑƷȵƼȄƩǠƌژƸژًזאژƷȂژǑɓȄưƌưƌژUưǠȏȂƌȽًژÅȄǠɋƷưژ�

ȲƌȵƌژƌưɓǹɋȏȽًژɓȂƌژƷȽƩȏǹƌژȲƌȵƌژȴɓƷȂژɋƷȂژȲȵƷȽȽƌًژȂƌȽژȄƥȏژɋƷȂژɋƷȂȲȏژƌژ

ȲƷȵưƷȵِژ¾ƷȂژƩȏȂȏژȲȵǠȄƩǠȲƌǹژȲƌȲƷǹژǠưƷƌǹǠɼƌȵژƷژƩȏȄƩȵƷɋǠɼƌȵڙȲȵȏǱƷɋȏȽژ

ưǠǑƷȵƷȄƩǠƌưȏȽڙȄȏژȽƷɋȏȵژưƷژƷưɓƩƌƬƥȏژƷژƷȄȽǠȄȏژưƷژǠưǠȏȂƌȽِژ�ȽژȽȐƩǠȏȽژưƌژȵƷưƷژ

ɋƼȂژזאڙƌȄȏȽژưƷژƷɱȲƷȵǠƼȄƩǠƌڙȄȏژȂƷȵƩƌưȏژưƷژǠưǠȏȂƌȽژƷژƷưɓƩƌƬƥȏًژƷژƷȽɋƥȏژƞژ

ǑȵƷȄɋƷژưȏژȄƷǒȐƩǠȏًژƌƩȏȂȲƌȄǚƌȄưȏژȏȽژȵƷȽɓǹɋƌưȏȽژǱɓȄɋȏژƌȏȽژǑȵƌȄȴɓƷƌưȏȽِ

°°ƥȏژɫƍȵǠƌȽژɓȄǠưƌưƷȽژƷȽȲƌǹǚƌưƌȽژȲƷǹȏژ�ȵƌȽǠǹژƷژȂƌǠȽژưƷژוڙȂǠǹژƌǹɓȄȏȽڙǱƍژ

ƷȽɋɓưƌȵƌȂژȄƌژÅȄǠɋƷưژUưǠȏȂƌȽِ



F�!ژ-%ژ-¾¨�¥ژ�Åu�
�Ý-wژ-%ژ-%-¨-%�¨-°ٍ
°-eژ�ÅwU¾-%ژU%U�u�°ِ

�¾�ÝUژ�u-°§ÅU¾�
°��Uژ�%ژ�ÅwU¾-%ژU%U�u�°

Åuژ�F¨�w§ÅUژ�u�ÝU%ژ�ژ�%-°�FU�°ِ
F�!ژ�¾°-%ژ-¾¨�¥ژ�OU°¾�¨U�ٍ

ژƌưɓǹɋȏȽًژȲƌȵƌژǠȄǒǹƼȽژǠưǠȏȂƌژưȏژƷȄȽǠȄȏژưƷژȵƷǑƷȵƼȄƩǠƌژƸژًזאژƷȂژǑɓȄưƌưƌژUưǠȏȂƌȽًژÅȄǠɋƷưژ�

ɓȂƌژƷȽƩȏǹƌژȲƌȵƌژȴɓƷȂژɋƷȂژȲȵƷȽȽƌًژȂƌȽژȄƥȏژɋƷȂژɋƷȂȲȏژƌژȲƷȵưƷȵِژ¾ƷȂژƩȏȂȏژȲȵǠȄƩǠȲƌǹژȲƌȲƷǹژ

ǠưƷƌǹǠɼƌȵژƷژƩȏȄƩȵƷɋǠɼƌȵڙȲȵȏǱƷɋȏȽژưǠǑƷȵƷȄƩǠƌưȏȽڙȄȏژȽƷɋȏȵژưƷژƷưɓƩƌƬƥȏژƷژƷȄȽǠȄȏژưƷژǠưǠȏȂƌȽِژ

�ȽژȽȐƩǠȏȽژưƌژȵƷưƷژɋƼȂژזאڙƌȄȏȽژưƷژƷɱȲƷȵǠƼȄƩǠƌڙȄȏژȂƷȵƩƌưȏژưƷژǠưǠȏȂƌȽژƷژƷưɓƩƌƬƥȏًژƷژƷȽɋƥȏژƞژ

ǑȵƷȄɋƷژưȏژȄƷǒȐƩǠȏًژƌƩȏȂȲƌȄǚƌȄưȏژȏȽژȵƷȽɓǹɋƌưȏȽژǱɓȄɋȏژƌȏȽژǑȵƌȄȴɓƷƌưȏȽِژ°ƥȏژɫƍȵǠƌȽژ

ɓȄǠưƌưƷȽژƷȽȲƌǹǚƌưƌȽژȲƷǹȏژ�ȵƌȽǠǹژƷژȂƌǠȽژưƷژוڙȂǠǹژƌǹɓȄȏȽڙǱƍژƷȽɋɓưƌȵƌȂژȄƌژÅȄǠɋƷưژ

UưǠȏȂƌȽِ

ÝƷǱƌژȲȏȵȴɓƷژȏȽژƌǹɓȄȏȽ
ƌưȏȵƌȂژƌژÅȄǠɋƷưي

�ƷȄƷǑǢƩǠȏȽژȲƌȵƌ
ȏژǑȵƌȄȴɓƷƌưȏ

�ɓȵȽȏژƩȏȂژזژȂƷȽƷȽژưƷژưɓȵƌƬƥȏ

°ƌǹƌȽژƩȏȂژȄȏژȂƍɱǠȂȏژדژƌǹɓȄȏȽ

uƷɋȏưȏǹȏǒǠƌڙưǠǑƷȵƷȄƩǠƌưƌًژƩȏȂژǑȏȵȂƌɋȏ
ƷɱƩǹɓȽǠɫȏژưƷژƷȄȽǠȄȏژȲƌȵƌژƌȲȵƷȄưǠɼƌưȏ
ƌƩƷǹƷȵƌưȏِ

�ȏȄɫƷȵȽƌƬƥȏژǠȂƷưǠƌɋƌِ

uƌɋƷȵǠƌǹژƩȏȂȲǹƷȂƷȄɋƌȵژȏȄǹǠȄƷژȄƌ
ȲǹƌɋƌǑȏȵȂƌژÅȄǠɋƷưِ

�ǒƷȄưƌȂƷȄɋȏژưƌژƌɓǹƌژȲƷǹȏژƌȲǹǠƩƌɋǠɫȏ
ÅȄǠɋƷư

�ژىƌǠɱȏژUȄɫƷȽɋǠȂƷȄɋȏًژȵƍȲǠưƌژ
ƩƌȲǠɋƌǹǠɼƌƬƥȏژƷ
ƌȽژȂƷǹǚȏȵƷȽژȲȵƌƬƌȽژưǠȽȲȏȄǢɫƷǠȽٕ

ژȲƌȵƌژǒƷȏȂƌȲƷƌȂƷȄɋȏژưƷژȽɋɓưȏ-ژى
ƌɓɱǠǹǠƌȵژȄƌژƷȽƩȏǹǚƌژưƌژȂƷǹǚȏȵژȵƷǒǠƥȏژ
ȲƌȵƌژȽɓƌژƷȽƩȏǹƌٕ

ژƷژƩȏȂƷȵƩǠƌǹژƩȏȂȲǹƷɋȏژɓȲȏȵɋƷ°ژىى
ȲƷưƌǒȐǒǠƩȏژưƷژȲȏȄɋƌژưƷژɓȂژɋǠȂƷژ
ƷȽȲƷƩǠƌǹǠɼƌưȏٕ

ژɓȂƌژȲȏȽȽɓǠژǑȵƌȄȴɓƷƌưȏȵƌژ�ژى
ƷȴɓǠȲƷژƩȏȂƷȵƩǠƌǹژȴɓƷژǑƌɼژƌژ
ƩƌȲɋƌƬƥȏژưƷژƌǹɓȄȏȽژȲƌȵƌژȽɓƌژ
ɓȄǠưƌưƷِ



PRESENÇA ATIVA 
NAS REDES SOCIAIS

11 .8 MIL SEGUIDORES 
NO INSTAGRAM

+ DE 50 MIL CURTIDAS 
NO FACEBOOK



ATIVAÇÕES EM MÍDIAS DIGITAIS

Formatos criativos 
e interativos para 
potencial izar a sua 
divulgação.



JÁ IMAGINOU SE SEU NEGÓCIO 
FOR UMA INSTITUIÇÃO 
RECONHECIDA?



EXCELÊNCIA EM FRANCHISING 
PELA 4º VEZ.

A United foi reconhecida pela 
qualidade e excelência dos 
serviços prestados como 
franqueadora, segundo critérios 
avaliados pela rede de 
franqueados e pela Associação 
Brasileira de Franchising – ABF e 
recebeu o prêmio de Rede 
Destaque, na categoria Sênior, 
que enquadra redes com no 
mínimo 30 franqueados e cinco 
anos de atuação. 

Estavam concorrendo marcas 
tanto da área da Odontologia 
como também de outros 
segmentos, mostrando a 
maturidade do negócio, 
avaliando a satisfação do 
franqueado, qualidade do 
suporte e toda a relação que 
envolve franqueadora e 
franqueado. 



CENTRO APLICADOR TOEFL ITP
O TOEFL ITP é um exame de proficiência em inglês, que mede o nível de compreensão da língua inglesa. 

É o teste de maior reconhecimento no mundo, utilizado por mais de 4,5 milhões de pessoas todos os 
anos. Uma boa pontuação no TOEFL ITP abre as portas do mundo para você. A United é uma das 

primeiras escolas de idiomas a ser oficialmente Centro Aplicador do teste TOEFL ITP em todo o Brasil.



PARCERIAS INTERNACIONAIS
Na United, além de profissionais altamente capacitados, nós garantimos a credibilidade de 

nosso curso por meio de parcerias com grandes editoras renomadas como a Pearson Logan (a 
maior editora e mais antiga do mundo) e com a ETS (organização mundial de aplicação de 

testes de proficiência).



ESTAMOS SEMPRE NA MÍDIA



QUEM JÁ ESCOLHEU A UNITED IDIOMAS

Em meados de 2014 eu e minha esposa resolvemos abrir um negócio. Pesquisamos diversos segmentos e acabamos optando pelo 
segmento de idiomas, onde pesquisamos diversas redes. Conhecemos a United e nos encantamos pelo método de ensino e pela forma 
comercial como a rede atua, muito diferente de outras redes de idiomas. Esse mercado, no meu entendimento, é um dos mais 
promissores em relação à lucratividade do franqueado. Hoje eu tenho 3 unidades e já assinei o compromisso da 4ª unidade, ou seja,  
estou me tornando um multi franqueado. 

Claudemir – franqueado unidades Jabaquara, Mooca e Santana

Nós tínhamos uma escola de idiomas de outra marca e convertemos a bandeira para United há cerca de 1ano. A United nos trouxe uma 
infraestrutura bem diferente de nossa antiga marca. Aqui, mensalmente temos convenções comerciais que motivam e movimentam todo 
o time em busca de novas matrículas e mais alunos, que ficam sempre muito satisfeitos com o pedagógico da rede, que tem materiais 
modernos, atualizados e plataformas on-line que agradam e fidelizam o aluno, que percebe que todos os benefícios apresentados no 
momento da venda, de fato, acontecem 

Norberto – franqueado unidade Moema



PERFIL FINANCEIRO
*   Taxas de propaganda e royalties sobre o faturamento da mensalidade. 
**  Valores sujeitos ao mercado local e atuação do franqueado. 
*** Após o ciclo de payback

Capital para Instalação: R$ 50 mil 

Taxa de Franquia: R$ 40 mil 

Capital de Giro: R$ 60 mil 

Taxa de Propaganda*: 3%  

Taxa de Royalties*: 4%  

Faturamento médio mensal**: R$ 70 mil 

Lucro líquido mensal***: 20% a 30% 

Prazo médio de retorno: 18 meses



VALOR TOTAL

*   Taxas de propaganda e royalties sobre o faturamento da mensalidade. 
**  Valores sujeitos ao mercado local e atuação do franqueado. 
*** Após o ciclo de payback

A partir de R$ 100 mil 
(capital de giro + taxa de franquia + instalações)



ENTRE EM CONTATO

Paulo Campos 
Gerente de Expansão 
(11) 3049-0050  | 94703-2849 
paulo.campos@smzto.com.br

smzto.com.br/unitedidiomas
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