
26 Brasil Econômico Quinta-feira, 26 de maio, 2011

EMPRESAS

AQUISIÇÃO

Americana Steris compra Sercon para
marcar presença em mercados emergentes
A Steris América Latina, subsidiária da americana Steris Corporation,
especializada em desenvolvimento de produtos nas áreas de esterilização
e cirurgia, acaba de adquirir a Sercon, também de esterilização. Esta
é a primeira aquisição da empresa em mercados emergentes, para se
consolidar nas Américas. Os investimentos na aquisição e as expansões
programadas para os próximos 5 anos são da ordem de US$ 50 milhões.

RESULTADOS

Crescimento fora dos EUA impulsiona
receita da Meditronic no quarto trimestre
A Medtronic, especializada em tecnologias médicas, encerrou o ano
fiscal de 2011 em abril com receitas de US$ 15,93 bilhões, um aumento
de 1% em relação ao ano fiscal de 2010. As receitas internacionais do
quarto trimestre foram US$ 1,95 bilhão, o que representa aumento de
12% ou 7% numa base de câmbio constante. A receita de US$ 397 milhões
do quarto trimestre para os mercados emergentes aumentou 24%.

Munshi Ahmed/Bloomberg

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

Economia aquecida e novas opor-
tunidades de trabalho com a Copa
do Mundo e Olimpíadas estão im-
pulsionando o mercado de cursos
de inglês no Brasil. As escolas de
idiomas registraram aumento
médio de 20% no número de ma-
trículas já nos primeiros meses de
2011, e projetam um crescimento
ainda maior — e contínuo — para
os próximos anos. A busca pelos
cursos vem de jovens e adultos,
não só que trabalham em empre-
sas multinacionais e querem ter
fluência no idioma, como os que
desejam atuar na recepção dos
turistas estrangeiros nos megae-
ventos esportivos.

Além dos profissionais que
buscam aprender ou aperfei-
çoar o inglês, empresários de
olho neste mercado aumenta-
ram o número de franquias e
unidades escolares, principal-
mente nas 12 cidades-sede do
Mundial. Dados da Associação
Brasileira de Franchising (ABF)
mostram um crescimento de
7,2%do segmento no ano pas-
sado ante 5,3% no ano anterior.

A escola Wizard, adquirida
pelo Grupo Multi em 2010, lidera
o ranking no segmento de edu-
cação e treinamento das cinco
maiores redes de franquias do
país, tendo a Fisk, CCAA e CNA
na sequência. “Abrir um negócio
passou a ser objeto de interesse
do cenário mundial, pois a eco-
nomia está aquecida”, afirma
Maria Cristina Franco, vice-pre-
sidente da Associação Brasileira
de Franchising.

De acordo com Eliana Bessa,
diretora de Operações do Grupo
Multi, detentor das marcas Wi-
zard, Yázigi e Microlins, em vis-
ta dos eventos, foram feitas per-
mutas com os taxistas que cola-
ram adesivos divulgando as es-
colas do grupo e lançados novos
cursos intensivos e com horá-
rios flexíveis.“Desde que a mí-
dia anunciou os eventos espor-
tivos, notamos o aumento da
procura. Nossa meta é crescer
de 20% a 30% neste ano”. O
Grupo Multi faturou R$ 2,3
bilhões em 2010 e prevê faturar
R$ 2,5 bilhões até o final deste
ano, com a abertura de mais 300
escolas no Brasil.

Para Elvio Peralta, diretor su-
perintendente da Fundação Ri-
chard H. Fisk, detentora das es-
colas Fisk e PBF, o grupo, que
vem crescendo 10% ao ano, já
prevê alta de 20% a 25% para
2011, com o lançamento do curso
“May I help you?” para o segun-
do semestre. Em dois módulos
de 45 horas/aula, o treinamento
capacitará os profissionais a co-
municarem-se de forma eficien-
te em inglês nas diversas situa-
ções cotidianas de atendimento
ao turista. A Fisk já conta com
cerca de 20 mil alunos em suas
200 unidades espalhadas pelo
país. “Em 2011, abrimos cerca de
40 franquias”, afirma Peralta.

O CNA mapeou 214 cidades
com potencial para a abertura
de escolas de idiomas. “Como a
classe média representa 53% da
população e nosso foco é este,
notamos que o Brasil é a ‘bola da
vez’, e a tendência é que os pro-
fissionais se qualifiquem cada
vez mais” diz Leonardo Cirino,
diretor de Marketing da rede.

Cirino afirma que as 480 uni-
dades da rede faturaram R$ 553
milhões em 2009 e R$ 600 mi-
lhões em 2010, quando ampliou
o número de franquias para 580.
Para 2011, a CNA projeta o fatu-
ramento de R$ 663 milhões, um
crescimento de 21% em relação a
2010. No segundo semestre deste

Escolas de
inglês pegam
carona em
megaeventos
esportivos
Cel Lep, CNA, Fisk e Wizard registraram
aumento médio de 20% de alunos em
2010 e esperam número maior este ano

Além dos que
desejam atuar na
recepção de turistas,
empresários também
aumentaram o
número de franquias
e unidades escolares
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PREVENÇÃO

China pede mais atenção à segurança
em fábrica que produz o tablet iPad
A China pediu que a Foxconn e outras empresas taiuanesas prestem
mais atenção à segurança após a explosão em uma fábrica chinesa
que produzia iPads para a Apple. A produção foi suspensa em partes da
fábrica da Foxconn, localizada na cidade de Chengdu, no sudoeste da
China. Três funcionários morreram e 15 ficaram feridos em uma oficina
de polimento da Foxconn na qual os produtos da Apple são finalizados.

AUTOMOBILÍSTICA

Fiat deve aumentar para 51% participação
na Chrysler antes de oferta inicial de ações
A companhia italiana elevou sua participação na Chrysler para 46% logo
após a montadora americana pagar US$ 7,6 bilhões em empréstimos
feitos pelos governos dos EUA e Canadá, no dia 24 de maio. “É possível”
que a Fiat compre mais ações da Chrysler”, disse Sergio Marchionne,
presidente das duas companhias. “Quanto mais esperarmos, mais caro
ficará para comprar as ações que estão em poder do Tesouro americano”

Norm Betts/Bloomberg

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ: 10.678.505/0001-63 - NIRE: 35.300.366.476

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Abril de 2011
1. Data, Local e Horário: Realizada aos 05 dias do mês de Abril do ano de 2011, às 15:00 horas, na Rua 
Rafael de Campos, 615, Centro, na Cidade de Tietê, Estado de São Paulo, CEP 18530-000. 2. Quorum: 
Totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: (i) Alexandre Tujisoki; (ii) Sérgio Ray 
Santillan; (iii) Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro; (iv) Julio de Oliveira Moreira; (v) Rafael Negrão Rossi; 
e (vi) José Renato Ricciardi. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Tujisoki e 
secretariado pelo Sr. Rafael Negrão Rossi. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a indicação do membro da 
Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Em conformidade com a ordem do dia, os Conselheiros 
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, observada a abstenção dos impedidos de 
votar: (i) Indicar ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes, 
português, casado, economista, portador do documento de identidade nº 10308842 de 16/07/2007 
emitido no Porto, passaporte nº G470075; com CPF: 233.568.868-51, com domicílio na Rua Deputado 
Laercio Corte, nº 1430, Ap. 121 - Panamby - São Paulo-SP, cargo no momento exercido pelo Sr. Rafael 
Negrão Rossi. O Sr. Paulo Jorge Cerqueira Fernandes assumirá o cargo tão logo seja a situação 
referente ao visto de permanência no país regularizada, ocasião em que será eleito para exercer a função 
para a qual é indicado, sendo assim, o Sr. Rafael Negrão Rossi imediatamente será destituído do cargo 
que ocupa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (a.a.) - Alexandre Tujisoki - Presidente; 
Rafael Negrão Rossi - Secretário; Conselheiros: José Renato Ricciardi, Sérgio Ray Santillan, Alexandre 
Tujisoki, Tiago de Britto Ribeiro Alves Caseiro, Julio de Oliveira Moreira e Rafael Negrão Rossi. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. Alexandre Tujisoki - Presidente da Mesa; Rafael Negrão Rossi 
- Secretário da Mesa. Diretor Indicado: Paulo Jorge Cerqueira Fernandes. JUCESP nº 185.698/11-6 
em 16/05/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

RECEITA

R$ 2,3 bi
É o faturamento do Grupo Multi,
detentor das marcas Wizard,
Yázigi e Microlins, que liderou
o ranking de abertura de
novas franquias em 2010.

RESULTADOS

R$ 663 mi
É a previsão de faturamento
das franquias da rede CNA
para este ano, valor que deve
ser impulsionado com o
lançamento dos novos cursos.

Marcela Beltrão

Fundador Walter Toledo
Silva, aos 91 anos e ainda

à frente do Cel Lep:
crescimento contínuo e
abertura de unidade na
zona sul de São Paulo

O Cel Lep foi fundado há 45 anos
pelo professor Walter Toledo
Silva, ainda hoje à frente da
rede, aos 91 anos. A ideia surgiu
quando ele estava cursando Fí-
sica na Universidade de São
Paulo e os professores utiliza-
vam livros técnicos, em sua
maioria, estrangeiros, o que di-
ficultava o aprendizado. A esco-
la surgiu como um cursinho ex-
tracurricular e teve alunos re-
nomados, como exemplo o ex-
governador de São Paulo, Ro-
berto de Abreu Sodré e o arqui-
teto Adolpho Lindenberg.

O comando dos negócios, que
com o crescimento chegou a ter
um grupo de 75 sócios, é dividido
entre Silva e dois filhos: Monica
Toledo, diretora de Marketing e
Rogério Toledo, diretor de TI.

“Em uma viagem que fiz à
Holanda como pesquisador jun-
to à Philips, eu conheci um apa-
relho que gravava a voz. Então
tive a ideia de trazer para cá essa
metodologia, na qual o aluno
ouve e pode perceber como está
a pronúncia”, diz o fundador,
que está sempre animado em
conhecer novas tecnologias
como exemplo o iPad e Skype.
“São boas oportunidades de se

aprender os idiomas, pois você
começa a entender, pela expres-
são das pessoas, o que elas estão
dizendo”. Aposentado há 20
anos, Walter conta que, apesar
de ser o fundador da escola, ele
não deu aulas de inglês, mas sim
de Física e Engenharia na USP.

Além dos dois filhos como
herdeiros diretos, Walter tem
mais quatro filhos, 18 netos e
seis bisnetos. “Tenho uma bis-
neta de três anos que mora na
Alemanha. Nos falamos via
Skype, em alemão. Ela sabe li-
gar o computador, se conectar e
fala direitinho o idioma do país
onde mora”, comenta o profes-
sor, orgulhando-se de sua
grande família. ■ T.M.

Fundador de
escola de inglês foi
professor de física
e engenharia na USP

ano, a rede também irá lançar
um curso de inglês voltado para
os profissionais interessados em
trabalhar no turismo receptivo
durante os eventos, nas áreas de
transporte, hotelaria, comércio e
serviços públicos.

Presença diferenciada
O grupo de escolas Cel Lep, que
não é formado por franquias,
também teve um crescimento
em seu quadro de alunos.

A rede conta atualmente com
18 filiais e 12 unidades que fun-
cionam em colégios particulares.
Destas, 11 ficam em São Paulo e
uma em Belo Horizonte (MG).
Além disso, atende empresas

como Grupo Ultra, Itaú, Accen-
ture, Bradesco, entre outras. “Es-
tamos hoje com cerca de 30 mil
matrículas. Seguimos num cres-
cimento contínuo e iremos abrir,
ainda este ano, uma estrutura no
Morumbi, zona sul de São Pau-
lo”, afirma Walter Toledo Silva,
fundador e presidente da rede.

Para Silva, ainda nos dias de
hoje, a faixa etária mais presente
nas escolas é o público adulto, no
entanto, existe o aumento da
procura parar cursos destinados a
crianças e adolescentes. “A ten-
dência é termos um número
maior de jovens, pois a família irá
investir cada vez mais na educa-
cação dos filhos”, afirma. ■
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PERFIL

Grupo Cel Lep tem
administração familiar

Text Box
Matéria

jaime
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 26-27.




