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Manoel Amorim, presidente da Abril Educação: “Agora estamos em negociação com operadoras de telefonia móvel”

Est rat é g i a Com ensino a distância, companhia busca
reduzir participação dos livros didáticos no faturamento

Abril Educação
investe em cursos
por celular e satélite
Beth Koike
De São Paulo

A Abril Educação, grupo de en-
sino da família Civita, está inves-
tindo R$ 11,5 milhões em novas
ferramentas tecnológicas — celu -
lar e satélite — para difundir o
conteúdo de seus cursos prepa-
ratórios para o Enem, capacita-
ção de professores e de idiomas,
entre outros.

O objetivo dessa diversificação
é diminuir a dependência para a
Abril Educação dos livros didáti-
cos, que representam 66% da re-
ceita líquida, de R$ 772 milhões
no ano passado. Em 2010, esse
percentual era de 83%.

A partir do próximo mês, a em-
presa inicia um projeto que pre-
vê o envio de testes do Enem para
o celular de alunos que estão se
preparando para o exame que os
classifica para faculdades e mede
a nota dos colégios em que estão
matriculados.

“O público que faz as provas
do Enem é jovem e usa muito o
celular. Por isso, investimos nessa
ferramenta. Agora estamos em
negociação com operadoras de
telefonia móvel”, disse Manoel
Amorim, presidente da Abril
Educação. A companhia investiu
R$ 6 milhões para a criação de
uma empresa que armazena con-
teúdo pedagógico e envia para
aparelhos de telefonia móvel.

A expectativa da Abril Educa-
ção é que 5 milhões de pessoas
recebam os testes do Enem daqui
a quatro anos. “Além disso, pode-
mos usar a base de internautas
dos portais jovens da Abril como,
por exemplo, o da revista ‘Capri -
c h o’, que tem milhares de visitan-
tes”, explicou Amorim.

Outro negócio que a Abril Edu-
cação está de olho é o ensino a dis-
tância por meio de satélite. A em-
presa está investindo R$ 5,5 mi-
lhões para instalação de antenas
parabólicas nas 1,6 mil escolas pri-
vadas que adotam os seus sistemas
de ensino Anglo, Ser, pH e Máxi. As
aulas são transmitidas ao vivo ou
gravadas nos estúdios que a com-
panhia tem em São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro e transmiti-
das simultaneamente nas escolas
associadas. “Como o Enem é uma
prova que serve para diversas uni-
versidades podemos criar um úni-
co conteúdo e transmitir para vá-
rios alunos ao mesmo tempo”, ex-
plicou Ivan Caiafa, fundador da Es-
cola Satélite. Em fevereiro, a Abril
Educação adquiriu o controle da
Escola Satélite, que tem autoriza-
ção da Anatel para atuar como um
canal de transmissão de conteúdo.

O primeiro curso preparatório
do Enem da Abril Educação co-
meça a ser ministrado no segun-
do semestre e a previsão é que,
daqui a cinco anos, 500 mil alu-
nos estejam estudando a distân-
cia. Atualmente, cerca de 4 mi-
lhões de estudantes realizam a
prova do Enem por ano.

A companhia pretende também
criar cursos a distância de capaci-
tação para professores. Hoje, a
Abril Educação faz esse treina-
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Tu r i s m o
A operadora de turismo Th o m a s
Cook está perto de fechar acordo
de 1,2 bilhão de libras esterlinas
com bancos para garantir o futuro
da endividada operadora de
pacotes de férias. A apenas alguns
meses de um refinanciamento,
Sam Weihagen, novo chefe-
executivo interino da empresa, está
dando os toques finais no acordo
que poderá dar a um consórcio de
credores 5% de ações da
companhia, em troca de um
prolongamento de seus
empréstimos bancários para 2015,
segundo o “Financial Times”.

mento pessoalmente nas escolas
que compram os sistemas de ensi-
no. A empresa prevê uma redução

de cerca de R$ 1,5 milhão por ano
ao economizar com custos de ser-
viços pedagógicos e viagens.

Há sempre uma maneira de fazer seu negócio 
conquistar o mundo. E o melhor é contar 
com um banco que já conquistou diversos países.

O HSBC oferece as melhores soluções em importação e exportação para sua empresa expandir seus negócios
para mercados internacionais. Com diferenciais como o China Trade Desk, sua empresa ganha apoio de uma 
equipe especializada para facilitar as relações comerciais entre Brasil e China. E com o Connect Bank ainda
é possível realizar consultas e acompanhar suas transações a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Empresas, p. B7.
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