
 

 

 
 

Apresentação 
 

A WORLD STUDY é uma organização de Educação Intercultural que oferece e comercializa 

programas, produtos e serviços de intercâmbio para todas as idades. Seu maior diferencial é o foco 

no aconselhamento da melhor vivência internacional para cada perfil de aluno, através da 

educação acadêmica formal, trabalho e/ou esporte no exterior. Além disso, possui uma gama de 

subprodutos vinculados ao intercâmbio, tais como passagem aérea, seguro saúde, carteiras de 

estudantes, cartão telefônico internacional e câmbio. 

 

Histórico 

 
A WORLD STUDY nasceu em 1998 a partir de quatro escritórios ex-associados da “Pool For 

International Education”, a maior instituição de intercâmbio cultural na década de 90, então 

estruturada sob a forma associativa. Nesta época eram 22 unidades, e os sócios de quatro delas 

(Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre), todos eles ex-intercambistas com filosofia 

administrativa convergente e, principalmente, com a clara compreensão do conceito de 

intercâmbio como um negócio educacional voltado para o crescimento cultural, acadêmico e social 

do indivíduo, desligaram-se da associação e criaram a WORLD STUDY. 

 

A nova organização voltou-se, exaustivamente, para a consolidação de parcerias e para a 

construção de seu discurso e filosofia de trabalho diferenciados, com foco no aconselhamento 

individualizado que tem como meta adequar o programa de intercâmbio ao perfil de cada aluno.  

 

Não havia, neste momento, qualquer ação ativa pró-expansão da marca pelo território 

brasileiro. No entanto, sua abordagem peculiar atraiu parcerias e o interesse de empreendedores. 

Logo após a inauguração da WORLD STUDY, a Diretoria foi procurada por empresários, inclusive 

associados da Pool, que demonstraram interesse em se associarem a ela.  

 

Oportunidade 
 

Tendo em vista a demanda do mercado, medida principalmente através de inúmeros 

pedidos de abertura de representação vindos de todos os cantos do Brasil, a WORLD STUDY optou 

por se reestruturar e expandir sua atuação no mercado então em 2003 foi estruturado, com 

consultoria da ABF (Associação Brasileira de Franchising), um plano de expansão através do sistema 

de franchising. Hoje temos 32 unidades franqueadas nas 5 regiões do país. 

 

A Franquia 
 

A Rede de Franquias WORLD STUDY oferece suporte operacional inicial, treinamentos e 

assessoria contínua para que o franqueado possa desenvolver sua unidade franqueada. 



 

 

 

 

A franquia WORLD STUDY será concedida para cidades, ou regiões, com população acima 

de 150 mil habitantes, sendo que as unidades franqueadas deverão comercializar todos os produtos 

disponibilizados pela franqueadora, que compreende hoje o seguinte mix: 

 

 

►► High School (Ensino Médio no Exterior) 

►► TRUE USA, Canadá, França e África do Sul (Trabalho Remunerado para Universitários 

no Exterior) 

►► Study& Work  Canadá, Austrália, Irlanda e África do Sul 

►► Au Pair – EUA, França, Holanda, Áustria, Alemanha, Bélgica, Irlanda e Nova Zelândia  

►► Demi Pair - Austrália 

►► BE USA (Bolsa de Estudos nos Estados Unidos) Esportivo 

►► BE USA Acadêmico 

►► BE USA Master 

►► Inbound (Receber um Intercambista) 

►► Estágios 

►► Business Abroad 

►► Cursos de Idiomas no Exterior - São mais de 700 opções de cursos em mais de 190 

cidades, em 38 países. 

►► Programas de Grupos e férias pra diferentes públicos. 

►► Seguro Viagem & Saúde Internacional 

►► Passagens Aéreas 

►► Carteira de Estudante Internacional e Carteira Internacional de Albergue 

►► World Trip 

►► World Study Visa Travel Money 

 

 



 

 

 

 
Perfil do Franqueado 

 
Para aderir ao sistema de franquias WORLD STUDY é fundamental a total identidade com o 

segmento de negócio. O candidato deve ter total disposição para o trabalho em equipe, pois 

passará a fazer parte de uma rede, não de um negócio individual. Será necessário conhecer bem os 

produtos e serviços da franquia, suas características, diferenciais competitivos, e aplicar em sua 

unidade franqueada a filosofia de atendimento WORLD STUDY. É fundamental ter conhecimento 

avançado em inglês, de preferência, inglês fluente. Ser um ex-intercambista, ou ter outra 

experiência/vivência internacional. Formação exigida: 3º grau completo. A WORLD STUDY espera 

do franqueado garra, determinação e muita vontade de vencer. Esses são os componentes que 

fazem do franqueado um sucesso. 

 

Vantagens 
 

A WORLD STUDY é extremamente reconhecida no cenário nacional e internacional devido à 

sua inovação, estando sempre na vanguarda do mercado de intercâmbio cultural. A empresa envia 

por volta de 5.000 alunos ao exterior por ano, apresentando tendência de crescimento. O 

marketing agressivo da WORLD STUDY e sua preocupação em sempre agregar novos serviços para 

seus alunos suscitou o desenvolvimento de tecnologias de preparação pré-embarque e de infra-

estrutura de suporte aos alunos enquanto estão no exterior. Dessa forma, a empresa tem ditado, 

desde sua criação, o padrão de atendimento para intercâmbio cultural no país. 

A WORLD STUDY é associada a diversos órgãos nacionais e internacionais, os principais são:  

English UK partner agency, ICEF Agency, BELTA (Brazilian Educational & Language Travel 

Association), Study WYSE, WYSE Work Abroad, WYSE Travel Confederation (World Youth Student 

Educational), WYSE Confederation, IATA, Alto (Association of Language and Travel Organization) e  

IAPA (International Au Pair Association)  

 

Treinamento e Assistência 
 

O projeto de Franquia WORLD STUDY tem como objetivo principal o repasse de todas as 

informações necessárias ao trabalho do franqueado, visando sua preparação para o sucesso 

profissional, e suporte operacional inicial e contínuo. Dessa forma, os franqueados da WORLD 

STUDY contam com os seguintes apoios: 

 

►► Assistência na escolha e definição do ponto comercial 

►► Treinamento inicial e reciclagens nas áreas administrativa e atendimento 

►► Manual de abertura, comunicação, operação e administração da unidade franqueada 

►► Assistência contínua nas áreas operacional e administrativa 

►► Assessoria no trabalho de divulgação da franquia 



 

 

 

 

►► Apoio na inauguração 

 

Perfil do Negócio 
 

O valor estimado para investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada 

em operação de uma unidade franqueada WORLD STUDY está discriminado no quadro abaixo: 

 

Taxa de Franquia (*) R$ 17.600,00 a 82.350,00 

Investimento Fixo (**) R$ 42.400,00 a 106.000,00 

Capital de Giro R$ 26.600,00 a 37.000,00 

Divulgação Inicial e Abertura da Empresa (***) R$ 16.000,00 

Royalties 

Cobrado em cima do que é 
vendido pelo franqueado. 
Em média 20% da comissão 
líquida. 

 
(*) O valor da Taxa de Franquia foi definido de acordo com o porte do território onde será instalada 

a unidade franqueada, classificado pelas seguintes modalidades: 

 

Modalidade Valor da Taxa Número de Habitantes 

Light R$ 17.600,00 Entre 150 mil e 400 mil 

Bronze R$ 25.900,00 Entre 400 mil e 800 mil 

Prata R$ 42.800,00 Entre 800 mil e 1,5 milhão 

Ouro R$ 54.900,00 Acima de 1,5 milhão 

Platinum R$ 82.350,00 Áreas especiais (sob consulta) 

 
(**) O Investimento Fixo inclui equipamentos, mobiliário e material de apoio necessários para a 

montagem da unidade franqueada em uma loja ou escritório com área mínima de 40 m2. Não estão 

incluídos neste valor: luvas, locação ou compra do ponto comercial, obras civis de reforma, 

despesas de deslocamento, alimentação e estadia para treinamento na sede da Franqueadora, 

sendo estas de responsabilidade exclusiva do franqueado. Esses valores não serão pagos a 

Franqueadora, o franqueado contrata, diretamente, seus fornecedores. 

 
(***) Valor estimado para obtenção de documentos junto aos órgãos oficiais e considerando uma 

boa campanha de divulgação junto à mídia e comunidade, autoridades e entidades locais.  

 

Importante considerar que o valor de divulgação poderá variar em função do porte da cidade onde 

o escritório esteja sendo inaugurado. 

Se você identificou-se com o perfil, objetivos e potencial da World Study, e tem muita vontade de 

crescer e vencer, entre em contato com a área de Relacionamento e Franquias da World Study e 

inicie seu processo de avaliação e pré-qualificação hoje mesmo. 


