
Seja um 
franqueado 
de sucesso.

Conheça a maior rede de escolas de 
programação do Brasil e de Portugal.



A Happy Code é a maior rede de escolas 
de programação, robótica e maker para 
crianças e adolescentes do Brasil e de 
Portugal, e a terceira maior no Mundo.

Em três anos de existência, tornou-se 
referência no ensino de STEAM – Ciências 
(Science), Tecnologia (Technology), 
Engenharia (Engineering), Arte (Art) e 
Matemática (Math).

Happy Code
Quem somos



Happy Code
em dados

A primeira unidade Happy Code foi 
inaugurada em 2015, em Valinhos, interior 
de São Paulo.

Hoje, estamos no topo do pódio mundial 
em número de escolas de programação e 
tecnologia para o público entre 5 e 17 anos.

1ª
maior

no Brasil

1ª
maior em
Portugal

3ª
maior no
mundo



Onde estamos
Unidades e escolas parceiras pelo mundo

Brasil
104 unidades

50 escolas parceiras

Portugal

Angola

15 unidades

35 escolas parceiras

1ª unidade

200 operações

no mundo

+ de

Em breve:

Chile Espanha França México



Centro de 
inovações
A Happy Code não para e diariamente 
busca atualização sobre inovações 
tecnológicas e educacionais. 

Por isso, o Vale do Silício foi escolhido para 
ser o centro de inovação e desenvolvimento 
de produtos da instituição.



O que nos move?
O sonho de um futuro melhor

Formar pessoas 
capazes de mudar 

o mundo.

Desenvolver o 
potencial humano, 

ensinando habilidades 
do século 21.

Que nossos alunos sejam 
capazes de criar soluções 
de impacto para melhorar 

a vida de milhões de 
pessoas pelo mundo.

Protagonismo, 
inovação, 

simplicidade e 
excelência.

PROPÓSITO MISSÃO SONHO VALORES



Certificações

InternacionaisNacionais

Consistência no negócio e no ensino

Membro do Conselho
de Educação da ABF



Conheça o 
mercado de

Educação e 
Tecnologia



Educação
As transformações que estão 
acontecendo agora

STEAM
Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática 
na formação de alunos mais preparados para inovar.

Gamificação
Mecânicas de jogos para engajar na resolução 
de problemas e melhorar o aprendizado.

Sala de aula invertida
Aprende-se na lição de casa, e as aulas se tornam encontros 
mais produtivos com discussões, dúvidas e troca de ideias.

Programação
Aprender a programar é uma ótima maneira de preparar 
o aluno para tomar melhores decisões no futuro.

Design thinking
Valioso método cuja proposta é prover 
soluções de maneira coletiva e colaborativa.

Empreendedorismo
Além de estimular a criatividade e protagonismo, 
são desenvolvidos valores como: cuidado, tolerância 
e responsabilidade. 



Tecnologia
• Já está impactando todas as profissões.

• Aprender a programar é se preparar para 
inovar e não somente para desenvolver 
programas.

• Programação já é considerada
o novo inglês.

• A programação auxiliará as crianças de hoje 
nas profissões do futuro, que ainda nem 
foram inventadas.



Demanda
Crescente e real

de alunos em escolas brasileiras 
(fundamental e médio) 
Censo Escolar MEC 2018

vagas em TI não preenchidas 
em 2018 no Brasil, número 
que tende a aumentar

escolas particulares
no Brasil Censo Escolar MEC 2018

60 milhões

das crianças de hoje
trabalharão em profissões
que ainda não foram
inventadas.

65%
38 mil

100 mil

>> World Economic ForumFonte

cerca de

+ de

+ de

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/


Oportunidade
No mercado de EdTech

Gráfico
Evolução da Receita Global em EdTech – 2013 - 2020

(1) Bank of America Merrill Lynch Estimates (2) GSV Advisors Estimate 

Fonte: Global EdTech Report 2016 produced by EdTechxGlobal in pártnership with Ibis Capital 

• Movimenta mais de US$ 1 trilhão (2013-2020)

• Apenas 2% do mercado educacional é digital

• O setor de EdTech está projetado para um 
crescimento de 17% a.a.

• Este ramo de negócio espera atingir 
US$ 252 bilhões até 2020

• No Brasil, é um mercado ainda inexplorado, 
com ótimas oportunidades em bairros, 
cidades e grandes centros.



Por que a

Happy Code?



Método exclusivo
LET (Lean Education Technology)

O LET foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia 
Educacional da Happy Code, baseado no modelo 
STEAM. Engloba três conceitos centrais, com 
princípios relevantes de ensino e aprendizagem:



NPS
Aprovação por pesquisa

81
pontos

O Net Promoter Score (NPS) é um sistema global de medida 
de satisfação e fidelidade dos clientes depois da venda. 

Foram entrevistados 451 pais de alunos da Happy Code, 
fazendo com que a instituição atingisse um score de 81 
pontos, superior ao de empresas com presença mundial, 
como a Apple (72 pontos), a Amazon (69 pontos) e a Netflix
(68 pontos).

Confira alguns depoimentos no vídeo abaixo:

Assista

https://www.youtube.com/watch?v=myrVdI7GDuY


Suporte
A maior e a melhor estrutura para 
que você possa gerir sua franquia

Conselho de 
Administração com 

executivos experientes 
em educação e 

negócios.

Consultorias de 
Marketing, Negócios 

e Franquias.

Equipe robusta para suporte: 
consultoria de campo, além 
de treinamentos técnicos, 
pedagógicos, de marketing 

dentre outros.

ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL



Alexandre Luercio
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Conselho 
formado por 
executivos 
experientes

Alexandre Miranda
Diretor de Finanças

Anna Passos

João Arinos

William Victor Kendrick
de Matos Silva

César Martins
Diretor de Tecnologia Educacional

Débora Noemi
Diretora de Tecnologia Educacional

Jacques Simões
Diretor de Tecnologia

Rodrigo Santos
CEO e Fundador

Walter Fernandes
Diretor de Expansão

Bruno Jorge
Diretor de Operações
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Manuais e 
procedimentos

Assessoria de 
imprensa

Fundo de 
marketing

T
á

ti
c

o
Consultorias 
especializadas 
para o nosso 
negócio

Publicidade

Inbound
marketing

Performance 
digital



Suporte 
completo por 
uma equipe 
capacitada

O
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Consultoria de 
campo direcionada

Suporte pedagógico

Suporte técnico

Sistema de atendimento 
de chamados

Encontros 
regionais

Treinamentos 
constantes

O franqueado conta com o 
total apoio da equipe de 
suporte, com constantes 
treinamentos em todas as 
áreas de atuação, e um canal 
de comunicação atualizado.

A consultoria de campo é 
regional, com profissionais 
dedicados a um número 
reduzido de unidades para 
melhor atendimento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



INVESTIMENTO

Alto investimento 
em geração de 

leads em períodos 
com maior 

potencial de 
matrículas.

AGÊNCIAS

Especialistas e 
contratadas para 

consultoria contínua em 
publicidade, inbound

marketing, performance 
e assessoria de 

imprensa.

Marketing
Focado em performance, 
inbound e geração de leads

CAMPANHAS

Kits de comunicação 
completos para 
grandes ciclos de 

campanha e também 
pontuais 

necessidades de 
comunicação.



com influenciadores

15 MILHÕES
de seguidores
no YouTube

2Mi 2Mi 1Mi

Marketing



Equipe especializada na 
prospecção e fechamento 
de parcerias com escolas e 

empresas.

Consultoria regional, com 
profissionais dedicados a um 

número reduzido de unidades 
para melhor atendimento

(oito por consultor).

Constante análise de 
métricas e indicadores 
do mercado e do negócio 
para o alcance de metas.

INSIDE SALES
CONSULTORIA 

DE CAMPO
BUSINESS 

INTELIGENCE

Comercial
Três grandes áreas de muitos 
esforços e apoio ao franqueado

1 2 3



Aplicativos

Aulas semanais de 90 
minutos nas unidades 

Happy Code.

Cursos rápidos,
de 6 ou 20 horas, nas 

unidades Happy Code.

Aulas de 45 a 90 minutos 
como parte da grade 
curricular em escolas 
regulares parceiras.

Digital
Arts

Games
2D

Games
3D

Games com
computação 

cognitiva

Minecraft Programação 
com Dash 

& Dot

Roblox Robótica Youtuber

REGULARES FÉRIAS NA ESCOLA

Variedade de propostas e cursos 
para uma oferta constante

Portfólio de formação

IoT
Maker

Inclusão 
digital para 
a 3ª idade



Parcerias
Agregadoras de qualidade aos nossos serviços

Join Us

DESENVOLVIMENTO
de produtos

DISTRIBUIÇÃO
de conteúdo

INSTITUCIONAL
e comercial



Startup School
Maior competição de empreendedorismo 
para crianças no mundo!

equipes inscritas

300
+ de

Números da 1ª edição, em 2018:

alunos 
participantes

desafio: 
saúde bucal

mentores 
envolvidos

+ de 700

+ de 100

1



Ambiente
Divertido e inspirador

As unidades da Happy Code são 
pensadas para proporcionar 
segurança e bem-estar para os 
alunos e pais.



Rotina
Gestão comercial
Metas para a equipe, reuniões, planos de ação
e monitoramento dos resultados.

Gente
Recrutamento e seleção da equipe, garantindo que 
todos sejam bem treinados para exercer suas 
funções e manter o padrão da marca.

Marketing
Observar as oportunidades em sua praça, divulgar a 
marca e estar presente no mercado.

Gestão pedagógica
Acompanhar o desempenho dos instrutores e dos alunos, 
gerir um bom relacionamento com os pais e incentivar o 
acompanhamento do progresso de seus filhos.

Administrativo
Fazer a gestão financeira, jurídica e manter
a infraestrutura das instalações.

Atividades do franqueado 
Happy Code



Modelos de franquia
Modelos que se adequam à sua praça

Modelo otimizado para cidades 
a partir de 50 mil habitantes. 

Staff inicial

1 Comercial
1 Helper

1 Recepcionista
1 Instrutor 

Investimento

Taxa de franquia

Invest. Inicial

Capital de giro

Royalties

Fundo marketing

R$ 30 mil

R$ 130 a 145 mil

R$ 25 a 40 mil

10%

2%

Retorno esperado

Lucratividade

Faturamento 

médio (mês)

Retorno do 

investimento

30 a 40%

R$ 40 a 80 mil

24 a 28 meses

Modelo de laboratório de tecnologia adaptado para operação 
em escolas, destinado para cidades de até 50 mil habitantes.

Staff inicial

1 Comercial
1 Instrutor

Investimento Retorno esperado

Taxa de franquia

Invest. Inicial

Capital de giro

Royalties

Fundo marketing

R$ 30 mil

R$ 80 a 85 mil

R$ 10 a 15 mil

10%

2%

Lucratividade

Faturamento 

médio (mês)

Retorno do 

investimento

35 a 45%

R$ 10 a 20 mil

24 a 28 meses

STANDARD LABS



Etapas iniciais
Do contrato até a inauguração

Start!

Semanas 1, 2 e 3

• Assinatura de contrato

• Divulgação e captação 
para pré-matrícula

• Estudo de geomarketing

• Adequação do imóvel

• Compra de equipamentos

• Contratações

Getting ready

Semanas 4 e 5

Go!

Semanas 6 e 7

• Comunicação visual

• Início dos treinamentos 
online

• Divulgação (marketing 
digital)

• Conclusão dos 
treinamentos 

• Limpeza e organização

• Soft opening

• Inauguração



Vamos 
nessa?



Seja um 
franqueado.

Nos dê um olá:
franquias@happycodeschool.com

+55 19 3368 9331

happycodeschool.com

Para mais informações, clique

e complete o cadastro:

Quero saber mais

https://cursos.happycodeschool.com/expansao-franquias-completo#utm_source=apresentacao&utm_medium=unicesumar

