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Cenário No mais recente movimento no setor,
Gestum adquire Taex em acordo de R$ 3,5 milhões
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Nos últimos meses, a brasileira Gestum, especializada em
softwares de ensino a distância,
passou por dois movimentos
importantes desde sua criação,
em 2000. Depois de receber um
aporte do fundo de investimento Warehouse, a companhia,
com sede em Pelotas (RS), fez
sua primeira aquisição e comprou a Taex, do mesmo setor,
por R$ 3,5 milhões.
“Esse é um segmento que vai
passar por uma consolidação e
queremos ser protagonistas nesse cenário”, disse ao Valor César
Braga, executivo-chefe da Gestum. A companhia, que já tem
um escritório em São Paulo, vê a
aquisição como um passo importante para ampliar sua presença na região.
Além da Taex, o plano da Gestum é investir R$ 8 milhões na
compra de outras duas empresas
até o fim do ano. O aporte feito
pelo Warehouse para adquirir
20% da companhia é um dos alicerces dessa estratégia, de acordo
com Braga. Com o investimento,
o fundo tem direito a uma das
cinco cadeiras do conselho de administração da companhia.
No Brasil, a venda de sistemas de
ensino a distância ainda está muito concentrada em empresas que

usam esse tipo de software para
oferecer treinamento aos funcionários. Escolas e universidades representam uma oportunidade importante, mas ainda são marginais
em termos de vendas.
De acordo com Braga, há instituições que apostam em videoaulas, mas não têm sistemas on-line
de ensino. “De todo modo, queremos olhar cada vez mais para o
meio acadêmico”, afirma.
A Gestum prevê uma receita de
R$ 27 milhões em 2013. Para a
companhia, a expectativa é que a
venda de sistemas para clientes
como O Boticário, Natura e TIM
represente boa parte desse faturamento. A companhia tem
aproximadamente 70 funcionários divididos entre os escritórios
de Pelotas e São Paulo.
A falta de mão de obra qualificada é um dos fatores que tem
dado força ao segmento de
softwares de ensino a distância
no país, disse Braga. “As empresas acabam tendo de investir na
formação de seus funcionários e
a maneira menos cara de fazer
isso é por meio de treinamentos
a distância”, afirmou. Em 2016, a
expectativa da companhia é
atingir um faturamento de
R$ 100 milhões.
Esse potencial de mercado
tem provocado movimentações
de outras companhias do segmento. Em 2009, as brasileiras
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Bruna Cortez
De São Paulo

QuickMind, Eduweb e Milestone
se uniram para formar a Affero.
Um ano depois, a empresa recebeu um aporte de R$ 25 milhões
do fundo BR Educacional, da BR
Investimentos. Não foi revelado
qual a fatia adquirida, mas a
participação foi minoritária. A
Affero foi às compras em 2010 e
comprou a Menes LearnInsight.
Agora, a Affero está de olho em
novas aquisições, disse Fabio Barcello, presidente da companhia. A
empresa tem aproximadamente
400 funcionários e receita estimada em R$ 75 milhões neste ano.
A Ciatech é outra empresa que
vem colhendo os resultados do
crescimento do mercado de
softwares de ensino a distância
no Brasil. Com receita anual de
cerca de R$ 35 milhões, a empresa recebeu propostas de fundos
de investimento. “Mas muito
mais que dinheiro, estamos em
busca de sinergia”, disse Thiago
Moreno, diretor comercial e sócio da companhia. De acordo
com o executivo, a empresa também estuda possíveis aquisições.
Competidores globais, como
a americana Blackboard, também têm se voltado para o mercado brasileiro de softwares de
ensino a distância. A Blackboard
tem foco na área acadêmica e
firmou acordos com universidades como Anhembi Morumbi e
Cruzeiro do Sul.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Empresas, p. B2.
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ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.807.432/0001-10
NIRE: 33.3.0028205-0
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28.05.2012. 1. Data,
Hora e Local: 28 de maio de 2012, às 19 horas, na sede social da Estácio Participações S.A.
(“Companhia”), na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, sala 601, Ed. Rio Ofﬁce Park,
Barra da Tijuca, CEP: 22775-040, Rio de Janeiro/RJ. 2. Presenças: a totalidade dos membros
do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao ﬁnal desta ata. 3. Mesa: Sr. Eduardo
Alcalay (Presidente) e o Sr. João Baptista de Carvalho Athayde (Secretário). 4. Ordem do Dia
e Deliberações: Colocada em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros,
por unanimidade de votos, deliberaram: (i) Aprovar o compromisso de compra da UB Unisãoluis
Educacional S.A. (“Unisãoluis”), sociedade com sede na Rua Grande, 1455, Diamante, CEP 65020020, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.816.792/000129, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o
NIRE 21.3.0000968.0, mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas FACSÃOLUIS (“FACSÃOLUIS”), instituição com sede e campus na cidade de São Luis, Estado
do Maranhão, pelo valor aproximado de R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), a ser
pago parte em recursos ﬁnanceiros e parte através de assunção de dividas e obrigações em geral;
(ii) Autorizar a Diretoria Executiva a praticar todos os atos necessários à implementação e
formalização da referida aquisição; e (iii) Aprovar o texto do Fato Relevante a ser divulgado por
meio eletrônico e publicado no jornal Valor Econômico. 5. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os conselheiros presentes.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012. Assinaturas: Eduardo Alcalay, Antonio Carlos Augusto R.
Bonchristiano, João Baptista de Carvalho Athayde, Teodora Sol Constantino Barone, Ronaldo
Iabrudi dos Santos Pereira, Maurício Luis Luchetti e João Cox Neto. Certiﬁco que a presente é cópia
ﬁel da ata lavrada em Livro próprio. João Baptista de Carvalho Athayde. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: Estácio Participações S.A. Certiﬁco que o presente foi
arquivado sob o nº 2338864 e data de 12/06/2012. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

Valle (à esquerda), Catalina e Rosander, da EA: transição das vendas de jogos em discos para a internet e os celulares

EA traz estratégia digital ao Brasil
Videogame
Gustavo Brigatto
De São Paulo
Criadora de séries de jogos renomadas como Fifa (de futebol) e
Battlefield (de ação), a americana
Electronic Arts (EA) pretende reforçar os negócios no Brasil e em
outros mercados emergentes. A
decisão se baseia no crescimento
acelerado das conexões de internet e no uso intenso das redes sociais e dos dispositivos móveis nessas regiões. A EA quer aproveitar
esse cenário para acelerar a transição dos jogos em CDs e DVDs para
essas novas tecnologias, um processo iniciado em 2009.
“É hora de levar a estratégia aos
mercados emergentes, regiões
que têm sustentado o crescimento da economia global e que apresentam mercados de jogos com
muita oportunidade de expansão”, disse ao Mario Valle, diretor
para mercados emergentes do
serviço Origin, uma rede social

que conecta jogadores dos títulos
da EA e centraliza informações sobre as atividades em cada título.
Segundo Catalina Lou, diretora
da área móvel da EA para Europa,
Oriente Médio, Ásia e América Latina, a aposta em meios como celulares e redes sociais é uma forma
de reduzir a dependência da EA de
um só mercado. “Com a diversificação, se um negócio vai mal, outro pode ter um resultado melhor”,
disse a executiva ao Valor.
A estratégia digital da EA começou a ser executada em 2009 e ganhou força no ano passado. O plano explora o lançamento de versões de jogos tradicionais como
“Command & Conquer” para dispositivos móveis e a integração da
experiência de jogos em qualquer
dispositivo (as alterações que o jogador faz no PC podem ser vistas
no tablet ou no console).
Uma das apostas principais é na
distribuição gratuita dos jogos, com
a possibilidade de o consumidor pagar por itens enquanto joga. Batizada de “freemium”, ou “free to play”, a

abordagem permite que os jogadores baixem um jogo de graça e só
gastem dinheiro caso queiram adicionar itens a seus personagens. Na
avaliação dos executivos da companhia, isso reduz a barreira de acesso
aos jogos e pode, eventualmente, gerar mais receita que as vendas unitárias dos títulos. Atualmente, mais de
300 milhões de pessoas usam os serviços digitais da companhia no
mundo. De acordo com Catalina, esses
produtos
representaram
US$ 1,4 bilhão da receita total de
US$ 4,1 bilhões da empresa no ano
fiscal 2012, encerrado em março.
O Brasil tem a segunda maior base de usuários do modelo “free to
play” da EA no mundo, atrás dos Estados Unidos, segundo Thomas Rosander, diretor das iniciativas no
modelo na companhia. Isso não significa que o Brasil esteja na mesma
colocação em termos de receita. Segundo Jonathan Harris, gerente de
marketing e vendas da EA no Brasil,
converter os jogadores em pagantes
será um dos principais desafios.
“Mas já vemos isso acontecer”, disse.

