
NA PONTA DO LÁPIS

Setor de educação mostra recuperação 
no lucro líquido, em R$ milhões
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Se tem um setor em que as pro-
messas de crescimento com a
ascensão da classe C se concreti-
zaram é a educação. Empresas
como a Anhanguera e a Estácio
de Sá, que apostaram em servi-
ços mais baratos para atrair es-
se público, viram no seu lucro
triplicar no segundo trimestre.

Entre abril e junho a Anhan-
guera teve lucro de R$ 24,6 mi-
lhões, graças aos mais de 419
mil alunos — 48 mil beneficia-
dos pelo Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). “Aposta-
mos na continuidade do afluxo
de alunos por meio do Fies nos
próximos meses”, afirmou Ri-
cardo Scavazza, diretor-presi-
dente da Anhanguera.

Com um número menor de

matriculados (260 mil até o fim
de junho), o resultado da Está-
cio de Sá também quase dobrou
no período, totalizando R$ 15,1
milhões. No período, do total
de alunos, 30,3 mil usaram fi-
nanciamento do Fies.

Já a receita líquida da Está-
cio subiu 17,8%, totalizando
R$ 341,4 milhões, enquanto a
concorrente paulista registrou
R$ 403,3 milhões, um avanço
de 51,2% em relação a 2011.

As duas instituições de ensi-
no elevaram em mais de 10% o
valor médio das mensalidades
no trimestre. O preço mais
acessível é da Anhanguera, em
R$ 321,50, enquanto a mensali-
dade média da Estácio custa
R$ 485,80.

Tanto a Anhanguera como a
Estácio optaram por reduzir os
investimentos no período, mos-
trando uma desaceleração no rit-
mo de aquisições. “Fizemos
compras e melhorias nos trimes-
tre anteriores, agora voltamos
para a normalidade”, disse Sca-
vazza, que reduziu em 30,2% os
investimentos no trimestre,
que totalizaram R$ 68,3 mi-
lhões. A concorrente carioca
também investiu R$ 47,4 mi-
lhões em suas atividades.

Mesmo com nota azul no ba-
lanço, analistas do HSBC estão
pessimistas com o setor. “Reco-
mendamos cuidado antes de as-
sumir que os desempenhos re-
gistrados no curto prazo pos-
sam perdurar por muito tem-
po”, dizem em relatório.

Os analistas do banco espe-
ram que a Kroton divulgue hoje
lucro líquido de R$ 36,6 mi-
lhões, revertendo prejuízos. ■

Às vésperas da 22ª Bienal do Li-
vro de São Paulo, de 9 a 19 de
agosto, o país contabiliza oficial-
mente cerca de 200 festivais e
feiras literárias, segundo calen-
dário da Fundação Biblioteca Na-
cional (FBN). O calendário se
propõe a facilitar apoio oficial a
esses eventos, que podem rece-
ber R$ 100 mil (feiras grandes e
médias) e R$ 50 mil (feiras pe-
quenas) diretamente, ou apoios
variados, por meio de editais de
renúncia fiscal.

“Nestes momentos (durante
festivais e feiras literárias), a so-
ciedade para e presta a atenção.
Ao mesmo tempo são oportuni-
dades para aqueles que vivem
de livros, de literatura terem es-
se contato mais próximo. São
oportunidades para ajudar a fo-
mentar a leitura na sociedade”,
disse à Agência Brasil o presi-
dente da FBN, Galeno Amorim.

Segundo Amorim, o foco prin-
cipal da instituição está no apoio
às atividades descentralizadas,
nas periferias das grandes cida-
des e em cidades do interior.

Descentralização
A diversidade de feiras e de fes-
tivais é alvo de um esforço de
ampliação pelo governo, que
busca combater sua concentra-
ção no eixo Sul/Sudeste. Sem su-
cesso até o momento, como ad-
mite o coordenador-geral de
Economia do Livro da FBN, Jor-
ge Teles. “Várias das ações que
nós gostaríamos de fazer não fo-
ram realizadas porque é um ano
delicado para fazer estímulos
junto ao poder local, por conta
da eleição”, disse Teles. Ele lem-
brou que mesmo a preferência,
no último edital, por projetos
das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste não foi suficiente
para a descentralização espera-
da, a exemplo de editais de ou-
tros setores culturais promovi-
dos pelo MinC. ■

A assembleia de credores da dis-
tribuidora paraense de energia
Celpa, que estava marcada para
hoje, foi adiada para 21 de agos-

to, informou a juíza Maria Filo-
mena Buarque. “O adiamento
ocorreu porque falta arrematar
os últimos detalhes no plano de
recuperação”, disse a juíza.

A Celpa está em processo de
recuperação judicial e a Equato-
rial Energia mantém período

de exclusividade para negociar
a aquisição da empresa paraen-
se, que tem a Eletrobras no blo-
co de controle.

O plano de recuperação judi-
cial da companhia tem que ser
aprovado pelos credores na as-
sembleia para que não seja de-

clarada a falência da empresa.
A dívida da Celpa pode chegar
a R$ 3,4 bilhões, de acordo
com o administrador judicial
da recuperação da companhia,
Mauro Santos.

Nesta semana, a Justiça do Pa-
rá determinou que a distribui-

dora paraense poderá aplicar
em agosto o aumento tarifário
de 12,7% aprovado pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), apesar de a empre-
sa estar inadimplente com en-
cargos setoriais e outras obriga-
ções no setor. ■ Reuters

Anhanguera e Estácio
duplicam seus lucros

Silvia Zamboni/Folhapress

País soma 200 feiras
e festivais literários

Assembleia de credores da Celpa é adiada

Scott Eells/Bloomberg
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News Corp tem prejuízo de US$ 1,55 bilhão no
trimestre; receita líquida cai 6,6% no período

Governo federal busca
combater concentração de
eventos no eixo Sul/Sudeste

De acordo com juíza, empresa
precisa arrematar detalhes
de seu plano de recuperação

A News Corp., conglomerado de mídia do bilionário Rupert Murdoch,
registrou prejuízo de US$ 1,55 bilhão no quarto trimestre fiscal.
No mesmo período do ano passado, a empresa teve um lucro de
US$ 683 milhões. A reputação manchada após uma série de escândalos
fez a receita com publicidade despencar. A receita no trimestre caiu
6,6%, para US$ 8,37 bilhões.

Reajuste no valor da mensalidade e redução nos investimentos ampliaram
os ganhos das instituições de ensino superior no segundo trimestre

Rafael Palmeiras
rpalmeiras@brasileconomico.com.br

Públicoconfereatraçõesda21ªBienaldoLivro, emSãoPaulo (SP)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 23.




