
E D U C A Ç Ã O Escolas de idiomas estão no radar da empresa, que pretende fazer no mínimo duas compras 

Abril Educação fará novas aquisições em 2012 

S Ã O P A U L O 

A demanda na área editorial le-
vou a Abril Educação a resolver 
usar 66% do valor que levantou 
em julho de 2011 com sua oferta 
inicial de ações (IPO, na sigla em 
inglês) — R$ 351 milhões — na 
aquisição de novas empresas pa-
ra o grupo. Isto significa que a 
companhia está resolvida a de-
sembolsar perto de R$ 232 mi-
lhões em compras para sua ex-
pansão, que deverá ser mais 
agressiva. "Vamos adquirir no 
mínimo duas novas companhias 
em 2012, provavelmente mais 
que isto", afirmou o presidente da 
Abril Educação, ManoelAmorim. 

A empresa também trará ao 
Brasil a Livemocha, uma das 
maiores empresas de ensino de 
idiomas a distância (on-line) do 
mundo — e isto já no início do 
próximo ano (a Abril Cultural 
comprou em julho, por US$ 2 mi-
lhões, 5,9% do capital da Livemo-
cha, cuja sede é a cidade de Seat-
tle, nos EUA). Outra novidade do 
conglomerado é a abertura, já nos 
próximos meses, de duas novas 
unidades de suas redes de ensino: 
uma será da bandeira Anglo e fi-
cará no bairro paulistano do Ta-
tuapé e a outra será da rede pH e 
funcionará na cidade de Niterói, 
no Rio de Janeiro. E, sobretudo, a 
companhia promete continuar 
no caminho das compras. 

Nesta linha, um de seus focos 
preferenciais deve mesmo ser a 
aquisição de escolas de idiomas, 
serviço que terá uma demanda 
cada vez maior daqui para a fren-

te à medida que a classe C sente a 
necessidade de aprender uma se-
gunda língua. "Chegamos a exa-
minar de perto uma grande rede 
deste tipo em 2011, fizemos due 
diligence (checagem de contas), 
mas acabamos não fechando a 
compra. Continuamos atrás de 
algo nesta linha para nossa rede, 
portanto", conta Amorim. E ele 
acrescenta: "O setor de sistemas 
de ensino vai se consolidando co-
mo coisa para gente grande. As 
pequenas empresas que ainda 
existem neste mercado têm pro-
curado as maiores para serem in-
corporadas." 

Royalties 
Em entrevista concedida durante 
a primeira apresentação da em-
presana Associação dos Analistas 
e Profissionais de Investimento 
do Mercado de Capitais (Api-
mec), ontem, Amorim revelou o 
que pode ser a próxima fonte de 
renda da companhia: começar a 
cobrar royalties de escolas que 
não pertencem ao Grupo mas, 
por adquirirem material deste, 
usam a bandeira Anglo. 

"Mas isto é algo para o futuro e 
que antes será debatido com nos -
sos parceiros", avisa ele. Cursos 
profissionalizantes são outra 
prioridade da instituição para 
2012. Mark Essle, diretor da Abril 
Educação encarregado da área, 
observa: "O ensino técnico tem a 
vantagem de ser extremamente 
aderente ao seu público, ou seja, a 
pessoa se matrícula no curso por-
que é exatamente aquilo que ela 
quer fazer da vida. Isto dá a este 
ensino a vantagem de ter baixas 
taxas de desistência". 

A demanda da população por 
bom ensino é tão forte que a em-
presa pode fazer reajustes em 
seus preços neste ano com relati-
va tranquilidade. Foram 8% no 
caso do Anglo, 15% no do Sere 7% 
no caso do Maxi. "Em se tratando 
de educação, o custo é só uma das 
variáveis que o cliente considera, 
e não é a mais importante. Neste 
setor, o que conta é qualidade, e 
istonóstemos",garante Amorim. 

Emergentes 
A empresa atende a um mercado, 
o educacional, que no Brasil será 
cada vez mais importante — e 
rentável — devido às mudanças 
estruturais pelas quais passa o 
País. "A grande aspiração dos 
emergentes, da nova classe mé-

dia brasileira que acaba de surgir, 
já deixou de ser uma TV de plas-
ma ou um forno microondas. Isto 
eles já tem. O que estas pessoas 
vão buscar a partir de agora, cada 
vez mais, é a educação privada de 
qualidade", aposta Amorim. 

Para atingir este pú-
blico o foco da compa-
nhia é fornecer sistemas 
completos de ensino, 
inclusive para escolas 
públicas. Em agosto, por 
exemplo, a companhia 
ganhou a conta da pre-
feitura paulista de Votu-
poranga, com 4.000 alu-
nos e dona de um dos maiores ín-
dices de desempenho do Brasil 
no índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb)—indica-
dor criado pelo governo federal 
para medir a qualidade do ensino 
nas escolas públicas. 

"A população de uma cidade 
que usa nossas apostilas, quando 
vê as crianças irem bem no IDEB, 
pressiona a prefeitura a continuar 
conosco. Isto tem nos ajudado 
bastante a manter e expandir 
nossos sistemas de ensino", diz 
ele. Os bons resultados trazem 
também a fidelização ao produto: 
mais de 90% dos contratos de 
comprado sistema Anglo são de 5 
anos — "e se tivéssemos contra-
tos do tipo de 10 anos de duração 
conseguiríamos emplacá-los", 
garante o presidente da Abril 
Educação. 

Spin-off 
A Abril Educação tem uma histó-
ria repleta de aquisições visando 
à expansão de suas atividades. 
Trata-se da maior companhia do 
segmento de educação básica do 
mercado brasileiro. Do grupo fa-
zem parte as editoras Ática e Sci-

Manoel Amorim 

pione, o Sistema de Ensino Ser, o 
Anglo Sistema de Ensino, o Anglo 
Vestibulares, a Siga Concursos 
(enfocada na preparação para 
concursos públicos), a rede de es-
colas e o sistema de ensino pH, o 
SistemaMaxi de Ensino e aETB— 

Escolas Técnicas do 
Brasil. Além disto, a Abril 
Educação é a maior ven-
dedora de livros didáti-
cos do País desde 2010 
—só em 2011 a empresa 
colocou em circulação 
57 milhões de livros di-
dáticos no mercado. Os 
diversos sistemas de en-

sino da companhia chegam a 
317,2 mil alunos em 1.008 escolas 
espalhadas pelo País. 

A Abril Educação surgiu como 
empresa separada no início de 
2010, a partir de uma spin-off (ci-
são empresarial) do Grupo Abril, 
a maior editora do País. Em julho 
de 2010 a família Civita, dona do 
negócio, vendeu parte do negó-
cio ao fundo de private equity da 
BR Investimentos por R$ 226,2 
milhões. Apesar desta venda e da 
IPO deste ano, os Civita ainda 
controlam a empresa. Nos pri-
meiros nove meses de2011 aAbril 
Educação apresentou 116% de 
aumento de receita líquida ante 
igual período de 2010, o que equi-
valeu a uma entrada de caixa nes-
tes meses superior a R$ 400 mi-
lhões. Ainda na metade de 2011 a 
companhia usou parte de seu ca-
pital próprio para abater dívidas, 
visando melhorar sua posição em 
termos de crédito. 
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Ensino tende a 
concentração 
cada vez maior 

A educação privada vive, no 

Brasil, uma fase de fusões e de 

consolidação das empresas do 

setor em grandes grupos. A 

própria Abril Educação adqui-

riu há poucos meses a Maxi-

print Gráfica e Editora, pela 

qual pagou R$43 milhões. 

Além deste, há os exemplos de 

outros grandes players do se-

tor, como a Anhanguera Edu-

cacional, que em setembro in-

corporou a paulista Uniban por 

R$ 510 milhões — transação 

que fez dela o segundo maior 

grupo de ensino privado do 

globo em número de estudan-

tes. Outra gigante deste cam-

po, a Universidade Estácio de 

Sá, conseguiu um empréstimo 

de US$ 70 milhões do IFC (In-

ternational Finance Corpora-

tion), braço privado do Banco 

Mundial. O valor ganho será 

empregado no incremento das 

instalações naquelas unidades 

que a Estácio já possui e, tam-

bém, no financiamento da 

aquisição de mais faculdades 

para o grupo. 

Amorim afirma que as ins-

tituições adquiridas se benefi-

ciam com as transações: "Por 

cinco anos o número de alunos 

do Anglo vinha caindo conti-

nuamente; em 2011 consegui-

mos reverter este movimento e 

houve aumento do número de 

matrículas de 9% em relação a 

2010". A idéia, afirma o exe-

cutivo, é sempre aproveitar o 

que de melhor a unidade in-

corporada tem e ajudá-la nos 

aspectos em que for fraca. A ut
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 16 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A9.




