
Jornal Valor --- Página 4 da edição "13/03/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 12/03/2013@21:08:24

B4 | Valor | Quarta-feira, 13 de março de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 13/3/2013 (21:8) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Silva, o terceiro
maior acionista
da Abril Educação
Ensino
Beth Koike
De São Paulo

“Comecei a trabalhar com esco-
las de inglês por acaso, aos 19 anos.
Era algo provisório, enquanto não
começavam as aulas da faculdade,
e também servia para eu ter algum
dinheiro para pagar o cinema da
minha namorada”, disse o carioca
Flávio Augusto da Silva, 41 anos, ao
contar a história de como fundou a
rede de escolas de inglês Wise Up,
vendida em fevereiro para a Abril
Educação por R$ 877 milhões.
Além de levar pouco mais da meta-
de desse valor em dinheiro, Silva
tornou-se o terceiro maior acionis-
ta da companhia criada pela famí-
lia Civita. A troca de ações foi uma
de suas exigências na negociação,
que durou seis meses.

Fundada em 1995, quando Sil-
va tinha apenas 23 anos, a Wise
Up vinha chamando atenção do
mercado e recebendo propostas
de fundos de investimentos e
concorrentes há quatro anos. “A
partir de 2008, quando o setor de
ensino começou a consolidar, co-
mecei a receber propostas de
concorrentes, fundos de investi-
mentos e bancos. Houve uma fa-
se em que recebia 25 ligações por
mês”, disse Silva, que levou qua-
tro anos para amadurecer a ideia
de vender seu negócio.

Entre 2009 e 2012, a empresa
dobrou de tamanho e hoje tem
margens superiores a 50%. No
ano passado, a receita líquida foi
de R$ 162,8 milhões e o Ebitda
(lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) so-
mou R$ 85,6 milhões.

Os números da Wise Up mul-
tiplicaram–se tão rapidamente
graças à criação de um modelo
pedagógico diferenciado e uma
agressiva estratégia comercial.
“Focamos em inglês para adul-
tos, com duração de 18 meses.
Na época, não havia escolas ex-
clusivas para esse público e os
cursos tinham duração de sete
anos. Um adulto não queria es-
tudar com crianças e adolescen-
tes por tanto tempo”, disse . “No
começo, fomos chamados de

24 escolas”, lembrou. Foi nesse
momento que o jovem empresá-
rio deu o pulo do gato. Comprou a
Mnemo System, que com o suces-
so da Wise Up, havia encolhido.
“O Mario [Magalhães, fundador
da Mnemo System] veio trabalhar
conosco e foi fundamental para a
nossa expansão”, afirmou.

Em 2009, mudou para os Esta-
dos Unidos e passou a cuidar ex-
clusivamente da área estratégica
da Wise Up. “Sair do operacional
já era uma ideia antiga. Mas con-
fesso que sou centralizador e não
foi fácil. Em 2006, fui morar na
Austrália para ficar bem longe,
mas não deu certo. O crescimen-
to da empresa caiu e tive que vol-
tar em um ano”, disse. “Em 2009,
capacitei melhor meus profissio-
nais e também amadureci. Fui
morar nos Estados Unidos e de lá
para cá a empresa dobrou de ta-
manho. Acho que eu no Brasil es-
tava atrapalhando”, brincou.

Na sua temporada nos Estados
Unidos, outro negócio despertou

sua atenção: o futebol. Alguns
dias depois de fechar com a Abril
Educação, Silva fechou a compra
de 85% do time americano de fu-
tebol Orlando City em uma opera-
ção avaliada entre US$ 65 milhões
e US$ 80 milhões. Parte desse di-
nheiro será destinada à constru-
ção de um estádio para o Orlando
City, que atualmente joga na ter-
ceira liga de futebol dos Estados
Unidos, conhecida como United
Soccer League (USL). O objetivo
do brasileiro é levar o time à Major
Soccer League (MSL), uma espécie
de primeira divisão do nosso fute-
bol. Para participar dessa catego-
ria, o time precisa ter um estádio
próprio. “Muitas pessoas acham
que o futebol não é conhecido nos
Estados Unidos. Mas já há 200 mi-
lhões de torcedores e um enorme
potencial de crescimento”, disse
Silva. Nos últimos três anos ele
morou em Orlando. Aqui no Bra-
sil ele torce para o Flamengo. En-
tre os seus projetos para Orlando
City, está a abertura de uma rede

de franquias de escolas de futebol
nos Estados Unidos.

Centralizador confesso, Silva
iniciou uma fase de administra-
ção de seus negócios a distância
por um ano. No mês passado, mu-
dou-se com a mulher Luciana e
seus três filhos Brenno (13 anos),
Bernardo (11) e Benjamin (2) pa-
ra Barcelona. Lá ficarão por três a
quatro meses e depois partirão
para Paris, Milão e Londres, onde
também permanecerão por esse
mesmo período em cada cidade.

“Contratamos dois professo-
res americanos que viajarão co-
nosco neste ano para dar aulas
aos nossos filhos, com um pro-
grama que inclui também con-
teúdos de história, economia e
sociologia dos países em que va-
mos morar. É um projeto fami-
liar, mas também vou aproveitar
para prospectar negócios na Eu-
r o p a”, disse Silva, logo após seu
filho caçula pedir para conversar
com a repórter para desejar um
“boa noite, tia”.

c h a r l a t ã o”. Silva explica que a
Wise Up criou um modelo peda-
gógico que ensina apenas o que
é mais usual no dia a dia.

Na área comercial, a estratégia
comercial é agressiva. Cada alu-
no indica cerca de 20 colegas que
poderiam estudar na Wise Up,
em troca de descontos na mensa-
lidade ou no preço do material
didático. “Ligamos para essas
pessoas e vamos até a sua casa ou
trabalho apresentar nossa pro-
posta. Não ficamos esperando o
cliente vir à escola”, disse Silva.

“Um dos diferenciais da Wise
Up é a sua estratégia comercial e
queremos, inclusive, trazer para a
Abril Educação”, diz Manoel Amo-
rim, presidente da companhia. “A
Wise Up realmente trouxe para o
mercado um novo modelo peda-
gógico. Antes, era tudo meio pare-
c i d o”, disse um concorrente que
prefere não ser identificado. Hoje,
muitas escolas de inglês têm cur-
sos com duração de 18 meses.

A ideia de criar uma escola de
inglês com duração de um ano e
meio veio da época em que Silva
trabalhava na Mnemo System, a
escola que lhe deu o primeiro em-
prego quando ele tinha 19 anos e
cujo salário era usado para pagar
o cinema da namorada, que hoje
é sua mulher e mãe de seus três fi-
lhos. Na Mnemo System, sua fun-
ção era prospectar novos alunos.
Em pouco tempo, contou, conse-
guiu angariar centenas de alunos
e foi promovido a gerente. Lá per-
maneceu por quatro anos.

Após esse período, Silva abriu
a sua própria escola de inglês, a
Wise Up. “Comecei com R$ 20
mil do cheque especial, que co-
brava juros de 12% ao mês. Não
tinha ninguém para ser fiador de
empréstimo mais barato. Muito
menos, pai rico”, disse.

Ele lembra que a primeira uni-
dade da Wise Up foi inaugurada
no centro do Rio e já no primeiro
ano matriculou 1 mil alunos. Oito
meses depois, abriu uma escola
na avenida Paulista, em São Paulo,
e conquistou 2,5 mil estudantes.
“Essa escola da Paulista foi um su-
cesso. Tinha faturamento de US$
500 mil por mês e com esse di-
nheiro financiei as minhas outras

Grupo fará
oferta de
units
Marina Falcão e Beth Koike
De São Paulo

O conselho de administração da
Abril Educação aprovou ontem a
realização de uma oferta pública
primária e secundária de units (cer-
titifcados de ações) estimada em R$
600 milhões. O plano da compa-
nhia de fazer uma emissão nesse
montante foi antecipado pelo Va -
lor na edição de 20 de fevereiro.

A oferta primária será de apro-
ximadamente R$ 150 milhões e a
secundária, de R$ 450 milhões.

Os acionistas vendedores se-
rão Giancarlo Francesco Civita,
Victor Civita, Roberta Anamaria
Civita, BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações e
FIP Brasil de Governança Corpo-
rativa, que têm, respectivamente
12,2%, 3,3%, 3,3%, 3,3%, 8,69% e
9,8% do capital da companhia,
de acordo com informações do
formulário de referência.

Dos vendedores, apenas a BR
Educacional e o FIB Brasil de Go-
vernança Corporativa não são
controladores do grupo.

A operação, que será realizada
em mercado de balcão não orga-
nizado, será comandada pelos
bancos Itaú BBA, BTG Pactual,
Bank Of America Merrill Lynch,
Credit Suisse e B r a d e s c o.

A empresa pretende utilizar os
recursos que vão para o seu caixa
(R$ 150 milhões da oferta primá-
ria) para dar continuidade a sua
estratégia de aquisição no setor. A
mais recente, de 100% da rede de
ensino de inglês Wise Up, em feve-
reiro, envolveu R$ 877 milhões.

A Abril Educação também di-
vulgou ontem, em teleconferên-
cia sobre seu balanço de 2012,
que espera aumentar em 10% o
número de alunos de sistemas
de ensino neste começo de ano.
A companhia encerrou o ano
passado com 529 mil alunos es-
tudando com apostilas do An-
glo, pH, Maxi, Ser ou Geo. Esse
segmento de negócio foi o que
mais cresceu no ano passado e
contribuiu para o avanço signifi-
cativo do lucro da companhia.
Os sistemas de ensino têm mar-
gem Ebitda entre 40% e 65%.

No ano passado, o lucro líqui-
do do grupo mais que dobrou,
para R$ 100,1 milhões, enquan-
to a receita líquida subiu 14%,
para R$ 883,5 milhões.

ANNA CAROLINA NEGRI/VALOR

Silva, que fundou a Wise Up, mudou-se com a família para a Europa, onde vai passar por várias cidades neste ano

Tu r i s m o Maior rede de hotéis econômicos do mundo terá 12 unidades mais sofisticadas no Brasil até 2016

Em reestruturação, Accor investe no luxo
REGIS FILHO/VALOR

Caillère, principal executivo global de operações da Accor: “Em 2008, a América Latina era 1% do nosso Ebit [lucro antes de juros e impostos]. Hoje é 8%”

Alberto Komatsu
De São Paulo

Enquanto vende hotéis pró-
prios na Europa e nos Estados
Unidos, em meio a um dos maio-
res processos de reestruturação
de sua história, a rede francesa de
hotéis Accor escolheu a América
Latina, especialmente o Brasil,
para crescer de forma mais agres-
siva até 2016, junto da Ásia-Pací-
fico, Oriente Médio e África.

A informação é do principal
executivo global de operações
(COO) da Accor, Yann Caillère, em
entrevista exclusiva ao Va l o r . Após
se tornar a maior rede do mundo
de hotéis econômicos, com a ban-
deira ibis, Caillère diz que a Accor
investirá mais em suas marcas de
luxo, principalmente no Brasil.

A Accor não é a única a apostar
em hotéis de luxo no país. Recen-
temente, a Atlantica, com sede
em São Paulo, divulgou duas no-
vas unidades da bandeira Radis-
son. As redes internacionais
Starwood, Wy n d h a m , Hilton e
Tr u m p competem por dois em-
preendimentos de luxo que se-
rão erguidos no Rio até 2014.

Até 2016, a América Latina te-
rá 21 novos hotéis com marcas
de luxo da Accor, algumas delas
inéditas, como Sofitel So, Sofitel
Legend e MGallery. Desse total,
12 serão inaugurados no Brasil.

A Accor, em julho do ano passa-
do, já sinalizava que pretendia fo-
car o segmento de luxo na América
Latina. Comprou, por US$ 275 mi-
lhões, a rede Caesar Park do grupo

Naquela época, tinha alguns con-
tratos de administração de hotéis e
poucas franquias na França e nos
Estados Unidos. “Quando você
olha para o futuro da Europa, nos
próximos 10 anos, você não espera
grandes taxas de crescimento. O
único caminho para driblar essa
situação de estagnação era revisar
o modelo de negócios”, disse Cail-
lère, desde janeiro de 2006 na Ac-
cor e tido como o “pai” do plano de
reestruturação da rede.

Daqui para a frente, do total de
hotéis que a Accor opera no mun-
do, o plano é ter 20% de hotéis
próprios e arrendamentos, 40%
de contratos de administração e
40% de franquias. A Accor encer-
rou 2012 com cerca de 40% de ho-
téis próprios e arrendamentos,
22% de contratos de administra-
ção e 38% de franquias. No total, a
rede francesa opera 3,5 mil ho-
téis, ou 450 mil quartos.

A mudança de perfil tem por
objetivo aumentar a rentabilidade
da companhia. Ano passado, a re-
de francesa registrou prejuízo lí-
quido de € 599 milhões, reverten-
do lucro líquido de €27 milhões de
2011. Contribuiu para o resultado
negativo a perda contábil de € 679
milhões, com a venda da rede ame-
ricana de hotéis Motel 6.

O lucro antes de juros e impos-
tos da Accor teve aumento de 3%
em 2012, para € 526 milhões. A re-
ceita foi de € 5,6 bilhões, um cresci-
mento de 1,4% em relação a 2011.
Em fevereiro, a empresa anunciou
um plano de economia de € 100
milhões em dois anos.

mexicano Po s a d a s , com 14 empre-
endimentos na região.

“Não queremos ser o número
um em marcas de luxo e no seg-
mento quatro estrelas. O que que-
remos ser é um forte competidor
nessa área. Nós somos e queremos
nos manter como o maior opera-
dor de hotel no mundo”, afirmou

Caillère, que está no Brasil para
passar a nova estratégia da Accor
para 300 gerentes da empresa no
mercado latino-americano.

No total, considerando todas as
bandeiras, a Accor tem assinados
136 contratos de novos hotéis na
América Latina até o fim de 2016,
ou 21 mil quartos, um investimen-

to com parceiros e investidores da
ordem de R$ 3,2 bilhões. Só no Bra-
sil, serão 113 empreendimentos,
ou 17 mil quartos, com orçamento
total de R$ 2,6 bilhões. Atualmen-
te, a Accor opera 174 hotéis no Bra-
sil, com 28.880 apartamentos, a
maior rede em operação.

“Em 2008, a América Latina era

1% do nosso Ebit [lucro antes de ju-
ros e impostos]. Hoje a região re-
presenta 8%. O que queremos é, em
meados de 2016, 50% do Ebit da
Accor fora da Europa. Hoje essa fa-
tia é de 31%”, disse Caillère.

Há 10 anos, conta o executivo, a
Accor preferia ser a proprietária da
maioria de seus hotéis na Europa.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2013, Empresas, p. B4.




