
A Copel fechou 2012 com lucro
líquido de R$ 726,5 milhões,
queda de 38,3% ante o fechado
do ano anterior, pressionada
por revisão tarifária promovi-
da pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e por
encargos com programa de de-
missão voluntária.

Segundo a Copel, o terceiro ci-

clo de revisão tarifária da Copel
Distribuição gerou impacto ne-
gativo líquido de R$ 236,6 mi-
lhões. Enquanto isso, a adesão
de 790 empregados a um progra-
ma de demissão voluntária teve
efeito negativo de R$ 111,4 mi-
lhões. A companhia informou
ainda impacto de ativos e passi-
vos regulatórios não reconheci-
dos pelo padrão contábil IFRS.

A empresa informou no ba-
lanço que prevê investir R$
1,98 bilhão em 2013, depois de
realizar R$ 1,85 bilhão no ano
passado, valor que ficou abaixo
dos 2,26 bilhões previstos pela

Copel. A companhia divulgou
ainda que deve fazer aportes
adicionais de R$ 647,4 milhões
para novos negócios em 2013,
valor bem acima dos R$ 55,1 mi-
lhões de 2012. A geração de cai-
xa medida pelo lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda), em ter-
mos ajustados por ativos e pas-
sivos regulatórios, caiu 7,6%,
para R$ 1,68 bilhão. A margem
Ebitda, também ajustada, pas-
sou de 23,3 para 19,6%. A Co-
pel encerrou 2012 com dívida lí-
quida de R$ 1,014 bilhão, salto
de 87,6% sobre 2011. ■

CHOCOLATE

Preço do ovo de Páscoa sobe 6,42%, diz FGV

A Anhanguera Educacional,
que tem em seu portfólio uni-
versidades como Uniban, UniA-
BC e Unipli, prepara-se para
lançar em maio sua primeira li-
nha de cursos on-line. “Eles
vão representar uma margem
bruta bastante acima da mé-
dia”, afirmou Ricardo Scava-
zza, diretor presidente da
Anhanguera, durante teleconfe-
rência com analistas de merca-
do. Também em 2013, a compa-
nhia deve dobrar o número de
polos de graduação de ensino à
distância. A empresa aguarda
autorização do Ministério da
Educação (MEC) para abertura
de 200 destas unidades.

No ano, a quantidade de alu-
nos da companhia nestes polos
foi de 144,3 mil, um aumento de
7,2% em relação a 2011. No en-
tanto, considerando-se somen-
te o quarto trimestre de 2012,
houve uma queda de 8,5% na
quantidade de estudantes matri-
culada neste tipo de unidade. Es-
ta diminuição foi puxada pelos
cursos livres, os quais tiveram
baixa de 29,5% no número de
alunos, contra um aumento de
10% de estudantes nos cursos
de ensino superior.

“As matrículas nos cursos li-
vres sofrem com a sazonalida-
de. Elas dependem da quantida-
de de concursos públicos da épo-
ca e dos exames da OAB”, justifi-
cou Scavazza. Já a quantidade
de alunos nos campi cresceu

31,6%, o que representou 284,7
mil pessoas. No quarto trimes-
tre o aumento foi de 9,2%.

No ano passado, a compa-
nhia investiu R$ 142,3 milhões,
valor 25,8% menor do que o de-
sembolsado em 2011. O montan-
te foi aplicado em expansão,
manutenção e TI. Segundo Sca-
vazza, o investimento para os
próximos anos deve permane-
cer neste patamar. “O ano de
2011 foi atípico em relação aos
investimentos, pois tivemos
que fazer adequações nas unida-

des adquiridas”, afirmou.

Fies
A companhia estabeleceu como
meta alcançar um total de 100
mil alunos matriculados em
2013 com o benefício do Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies). Em março deste ano, a
empresa já contava com 80,7
mil alunos nesta categoria. “A
meta deve ser facilmente supe-
rada em 2013”, disse Scavazza.

Em julho de 2012, a Anhan-
guera tinha 5,1 mil alunos com

restrição de crédito inscritos
no Fies, os quais foram impedi-
dos pelo governo de renovar o
financiamento. A Anhanguera
recomendou que os estudantes
continuassem assistindo as au-
las, mesmo sem pagar as men-
salidades.

No fim de dezembro o gover-
no permitiu que os alunos com
restrição de crédito voltassem a
ter acesso ao Fies, mas a situa-
ção impactou em cerca de R$
13,4 milhões a receita da Anhan-
guera no trimestre. “O resulta-

do do quarto trimestre teve re-
ceita abaixo das expectativas,
impactado pela demora na apro-
vação de alunos pelo Fies, o que
deverá ser registrado apenas
nos números de 2013. No entan-
to, a companhia apresentou ex-
pansão considerável nas mar-
gens”, afirma Ricardo Correa,
diretor da Ativa.

No ano, a receita líquida da
companhia foi de R$ 1,6 bilhão,
aumento de 30,5%. O lucro lí-
quido ficou em R$ 152 milhões,
alta de 261%. ■

O preço do ovo de chocolate ficou 6,42% mais caro em 2013,

em comparação com o ano passado. O valor ficou acima da inflação

acumulada pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor), medido pela FGV

(Fundação Getúlio Vargas), entre março de 2012 e fevereiro de 2013,

que foi de 6,04%. Entre as sete capitais analisadas, o produto registrou

maior alta em Porto Alegre, com um acréscimo de 8,35%, seguido por

São Paulo, com 8,15%. Belo Horizonte ficou com menor índice, 4,03%.
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Lucro da Copel cai 38% em 2012, para R$ 726,5 mi
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Anhanguera dobrará polos de ensino
à distância e lançará cursos on-line

Divulgação

Segundo a empresa, o terceiro
ciclo de revisão tarifária gerou
impacto negativo de R$ 236,6 mi

No ano passado, grupo dono da Uniban investiu R$ 142,3 milhões, valor 26% menor do que o verificado em 2011

Diogo Ferreira Gomes
Reuters

ScavazzaaguardaaaprovaçãodoMECparaaaberturade200novospolosdeensinoàdistância

Empresa informouqueprevê investirR$1,98bilhãonesteano

DESEMPENHO

Anhanguera encerrou 2012 
com 209 mil novos alunos

RECEITA LÍQUIDA, EM R$ BILHÃO
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Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Empresas, p. 26.




