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Analistas mantêm tom de cautela com Dasa
Saúde
Marina Falcão
De São Paulo

Após um quarto trimestre de-
cepcionante, a Dasa reportou re-
sultado um pouco melhor do
que as previsões do mercado no
primeiro trimestre. As ações da
empresa encerraram o pregão
em alta de 4,71% ontem, mas os
analistas consultados pelo Va l o r
continuam cautelosos.

Dickson Tangerino, presidente
da Dasa, disse que já percebe sinais

de melhora na receita, durante te-
leconferência. Segundo o executi-
vo, a companhia retomou seu pa-
tamar de agenda ideal, com me-
lhor utilização dos equipamentos.

No primeiro trimestre, a receita
líquida da Dasa subiu 4,5%, para R$
581,6 milhões. A concorrente Fleu-
ry teve performance superior — a
receita cresceu 12%, para R$ 393,6
milhões. “Continuamos cautelo-
sos em relação à Dasa devido à per-
da de fatia de mercado”, informou
o banco JP Morgan, em relatório.

O lucro líquido da companhia
no primeiro trimestre caiu 35%,

para R$ 23,6 milhões. O Ebitda (lu-
cro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização) recuou
19%, para R$ 99,1 milhões.

O balanço não pode ser conside-
rado forte, segundo o banco Itaú.
“O que vemos é uma expansão de
receita de um dígito médio e o
Ebitda declinante na comparação
anual”, escreveu Thiago Macruz,
do Itaú. “O que estava péssimo fi-
cou apenas ruim”, disse outro ana-
lista.

O Bank of America Merrill Lynch
escreveu a clientes que ainda não
enxerga sinais claros de virada. A

corretora Brasil Plural e o Deutsche
Bank adotaram o mesmo tom.

Para Guilherme Assis, da Brasil
Plural, a margem Ebitda em 17%
foi a surpresa do resultado. Mas As-
sis afirmou, em relatório, que não
acredita que a Dasa será capaz de
manter o mesmo nível de melhora
nos próximos trimestres. “A admi-
nistração assumiu que os proble-
mas de call center também estão
relacionados à falta de médicos”,
observou Assis.

O Deustche informou que a
margem surpreendeu porque a
Dasa adiou planos de recontrata-

ção de pessoal. No curto prazo, a
empresa poderá ter pressões de
custos. “Voltamos a contratar no
mês de março”, disse Tangerino.

O executivo espera que o dissí-
dio dos funcionários da Dasa seja
de 6% em São Paulo, onde está 40%
da sua folha de pagamento. A es-
tratégia comercial da empresa será
de repassar, no mínimo, 50% da in-
flação para os preços, afirmou Tan-
gerino. Ele disse ainda que a Dasa
tem como meta ampliar a conver-
são do seu lucro em caixa, a partir
da melhora do perfil da sua cartei-
ra de recebíveis.

Av i a ç ã o Caixa da companhia soma cerca de R$ 3 bilhões,
praticamente empatando com o valor do débito financeiro

Gol reduz dívida e
planeja voos aos EUA
Alberto Komatsu
De São Paulo

No mesmo dia em que divulgou
dívida financeira próxima a zero, a
Gol Linhas Aéreas confirmou on-
tem a possibilidade de lançar uma
companhia aérea na República
Dominicana, de olho nos Estados
Unidos. Essa informação foi ante-
cipada pelo Valor PRO, serviço de
notícias em tempo real do Va l o r ,
no dia 23 de abril.

O presidente da Gol, Paulo Kaki-
noff, afirmou que, numa primeira
etapa, a Gol vai avaliar o desempe-
nho do mercado dominicano e
crescer organicamente. No segun-
do semestre, a empresa planeja
abrir mais dois destinos interna-
cionais a partir de Santo Domingo,
capital dominicana. A Gol já vende
voos para Miami e Orlando com
decolagens daquela cidade.

“Existe a possibilidade [de lan-
çar uma companhia dominicana],
mas depende muito da atrativida-
de econômica do negócio”, disse
Kakinoff, acrescentando que qual-
quer projeto nesse sentido ficaria
para a partir de 2014.

O presidente dominicano, Dani-
lo Medina, sancionou no fim de
abril a lei que muda regras da le-
gislação aeronáutica daquele país.
Uma das mudanças permite que
uma empresa controlada por capi-
tal estrangeiro possa ser reconhe-
cida como companhia aérea do-
minicana, por meio de autoriza-
ção do Poder Executivo.

Como parte do plano de au-
mentar sua receita em dólares, Ka-

kinoff disse que a Gol quer aumen-
tar a participação dos voos para o
mercado internacional na sua re-
ceita em dólares dos atuais 8% para
até 17%. O prazo para a empresa al-
cançar essa meta não foi estimado.

A oferta pública inicial de ações
(IPO) da empresa de programas de
fidelidade Smiles contribuiu para
a Gol reduzir o seu endividamento
próximo a zero. A informação foi
divulgada ontem, após a apresen-
tação dos resultados da Gol no pri-
meiro trimestre, quando o prejuí-
zo líquido foi de R$ 75 milhões, va-
lor recorde para esse período.

Com o IPO, realizado no mês
passado, o caixa da Gol recebeu R$
1,1 bilhão. Após a operação, 27,6%
das ações da Smiles estão pulveri-
zadas no mercado. Outros 15,1%
estão nas mãos do fundo General
Atlantic e 57,3% do capital ficou
com a Gol Linhas Aéreas (Glai).

“O total em caixa é próximo do
que a gente tem de dívida financei-
ra. Se o dólar variar um pouco tere-
mos dívida financeira líquida
igual a zero”, disse o diretor de fi-
nanças da Gol, Edmar Lopes. Se-
gundo ele, o caixa da Gol tem apro-
ximadamente R$ 3 bilhões e a Gol
encerrou o primeiro trimestre com
dívida financeira (empréstimos e
financiamentos) de R$ 3,3 bilhões.
“Estamos encerrando um ciclo de
reestruturação financeira que co-
loca a Gol num patamar muito
confortável, não só no curto, mas
no médio e longo prazos”, acres-
centou Kakinoff.

O IPO da Smiles também vai
contribuir para a relação entre a

dívida líquida da Gol e o seu lucro
antes de juros, impostos, amorti-
zação, depreciação e arrendamen-
to de aeronaves (Ebitdar) diminuir
— de 23,3 vezes, resultado registra-
do no primeiro trimestre, para en-
tre 5 a 6 vezes até o fim de 2013 —,
estimou Lopes. Esse indicador me-
de a quantidade de geração anual
de caixa necessária para pagar as
dívidas da companhia.

A participação da Gol na emis-
são de pontos da Smiles tende a re-
cuar, com a estratégia da Gol de re-
duzir a oferta no mercado domés-
tico para aumentar a rentabilida-
de de sua operação. A informação
é do presidente da Smiles, Leonel
Andrade, que comentou ontem o
balanço do primeiro trimestre, o
primeiro após o IPO.

A Smiles teve lucro líquido de R$
29,8 milhões de janeiro a março,
período em que a Gol respondeu
por 23% da emissão de pontos da
Smiles, com os 77% de outros seg-
mentos não aéreos, como bancos e
varejo. No total, foram 10,8 bilhões
de pontos emitidos.

“A gente enxerga o crescimento
financeiro aumentando mais do
que o setor aéreo. A tendência,
quando olhamos para o médio
prazo, é a participação do aéreo
menos relevante”, disse Andrade,
sem dar projeções para as partici-
pações da Gol e de demais seg-
mentos na emissão de pontos do
Smiles em 2013. Segundo ele, nos
últimos anos, a aviação cresceu 2,5
vezes o crescimento do PIB, en-
quanto o segmento de cartões de
crédito cresceu até 5,5 vezes o PIB.

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data  
*Cotação no fechamento  ** Até 14/05/13 
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Livros escolares e web
impulsionam Saraiva
Va re j o
Adriana Meyge
De São Paulo

Os resultados do primeiro tri-
mestre do grupo Saraiva, formado
por editora e varejista, foram im-
pulsionados pela unidade de vare-
jo, que viu o lucro crescer 58% no
período, com receita 14% maior,
diluição de despesas operacionais
e menor despesa financeira.

O negócio seguiu ganhando
rentabilidade, como resultado
da estratégia adotada há um ano
e meio, sobretudo na operação
de comércio eletrônico, de fugir
da guerra de preços e buscar
margens melhores.

O início do ano letivo aumentou
as vendas da livraria. “Poucas vare-
jistas trabalham tão bem a volta às
aulas”, disse o diretor financeiro e
de relações com investidores da
Saraiva, João Luis Hopp. De acordo
com ele, a venda de livros aumen-
tou 16% no período, e a rede ga-
nhou participação de mercado. A
operação on-line cresceu mais do
que as lojas físicas, com a ajuda de
novas categorias de produtos ele-
trônicos e informática.

A receita da editora, o outro bra-
ço do grupo, cresceu apenas 5% no
trimestre. Segundo Hopp, distri-

buidores e livrarias anteciparam a
compra de material escolar da edi-
tora, para dezembro. Consideran-
do todo o período de vendas de
material de volta às aulas, de de-
zembro a março, a receita da edito-
ra com vendas para o setor privado
aumentou 11,3%.

Ao contrário da livraria, a edito-
ra teve uma leve perda na margem
Ebitda no trimestre. Segundo
Hopp, o grupo vê uma pressão no
indicador nos últimos dois a três
anos, devido ao lançamento de no-
vos produtos e serviços, como o
curso preparatório para o exame
da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) em videoaulas.

Saraiva espera ganhar mais efi-
ciência com a transferência dos
dois centros de distribuição (um
próprio e um terceirizado) para
uma unidade em Cajamar (SP). A
mudança inicia no segundo tri-
mestre e termina em 2014. Ainda
em 2013, o centro de distribuição
do grupo em Salvador, que hoje
abastece as lojas físicas do Norte e
Nordeste, também passará a aten-
der a operação de varejo on-line na
r e g i ã o.

O lucro líquido consolidado do
grupo Saraiva subiu 15% no tri-
mestre, para R$ 63 milhões. A re-
ceita líquida consolidada aumen-
tou 12%, para R$ 613 milhões.

Caem lucro e receita
da Abril Educação
Ensino
Luciana Marinelli
De São Paulo

Apesar de registrar queda de re-
ceita e lucro no primeiro trimestre,
a Abril Educação estima cresci-
mento de 15% a 20% este ano para
dois de seus principais segmentos:
sistemas de ensino (apostilas e
treinamento de professores) e es-
colas. Entre as marcas mais conhe-
cidas do grupo estão Anglo e pH,
que atuam em sistemas de ensino,
cursinhos e no caso desta última,
também em colégios de educação
fundamental e média no Rio.

“Tanto no pH (colégios) quanto
nos sistemas de ensino, a quanti-
dade de alunos e os preços aumen-
t a r a m”, disse ontem o presidente
da Abril Educação, Manoel Amo-
rim, em teleconferência com ana-
listas. Ao todo, o grupo encerrou
março com 580,2 mil estudantes
em escolas que adotam suas apos-
tilas, um aumento de 8%, em rela-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado. Nas escolas e cursos prepara-
tórios do grupo, o total de alunos
subiu 7%, para 16,5 mil.

A receita líquida consolidada,
porém, caiu 10% no primeiro tri-
mestre, para R$ 224,9 milhões. O
lucro líquido recuou 33%, para R$

nuam positivas. Ambas as institui-
ções mantiveram a recomendação
de compra para os papéis da em-
presa — classificação “outper -
f o r m”, segundo o BB, e
“overweight ”, para JP Morgan. As
ações, no entanto, fecharam o dia
em baixa de 2,53%, a R$ 41,91.

Confirmando a estratégia de di-
versificação do grupo, as editoras
Ática e Scipione reduziram sua fa-
tia na receita total para 46%. No
primeiro trimestre de 2012, a par-
ticipação era de 58%. A segunda
maior fatia é da divisão de sistemas
de ensino (33%), seguida por esco-
las e cursos preparatórios (14%).

36,3 milhões. Mais de uma vez du-
rante sua apresentação, Amorim
afirmou que os resultados de ja-
neiro a março foram atípicos.

“Este trimestre não guarda simi-
laridade com o primeiro trimestre
de 2012 por uma série de mudan-
ças operacionais e algumas carac-
terísticas temporais deste ano es-
colar em relação ao ano passado”,
disse. Três efeitos foram responsá-
veis por isso. O mais relevante foi a
aceleração na produção e entrega
de livros do Programa Nacional do
Livro Didático (compras governa-
mentais para escolas públicas). Em
2012, todos os livros vendidos ao
programa para o ano letivo de
2013 foram entregues e faturados
até dezembro. Nos exercícios ante-
riores, parte das encomendas era
distribuída no início do ano se-
guinte, o que elevava a receita do
primeiro trimestre.

Também concorreram para o
desempenho o fato de as aulas te-
rem começado mais tarde que o
habitual em 2013, após o Carnaval,
e uma mudança no tratamento
contábil das receitas do Colégio
pH, do regime de caixa para o regi-
me de competências.

Amorim afirmou que estão
mantidas as perspectivas traçadas
para o ano, em linha com as proje-
ções do mercado: receitas em tor-

no de R$ 1 bilhão (em 2012 foi de
R$ 883 milhões) e Ebitda (lucro an-
tes de juros, impostos, amortiza-
ção e depreciação) entre R$ 301
milhões e R$ 336 milhões, sem
considerar os números da escola
de inglês Wise Up — aquisição
concluída no mês passado.

Em relatórios a clientes, analis-
tas do BB Investimentos e do JP
Morgan afirmaram que os resulta-
dos da empresa ficaram “aquém
do desejado” e “ligeiramente abai-
xo das expectativas”. Mas ressalta-
ram que o desempenho foi preju-
dicado por efeitos pontuais e que
as perspectivas para o ano conti-
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Amorim, da Abril Educação, diz que trimestre foi atípico e ano trará expansão
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Kakinoff, da Gol: “Estamos encerrando um ciclo de reestruturação financeira que coloca a Gol num patamar confortável”

Pior momento parece ter ficado para trás
Análise
Fernando Torres
De São Paulo

Os números apresentados on-
tem por Gol e Smiles chamaram a
atenção positivamente. No caso da
companhia aérea, os dados indica-
ram que, após os duros ajustes rea-
lizados, incluindo um corte de 20%
na folha de pagamentos, talvez o
período de prejuízos operacionais
seguidos tenha ficado para trás.

Já para a empresa de fidelidade
do grupo, que divulgou seu pri-
meiro balanço, o destaque coube
às suas margens, que foram equi-
valentes ao dobro do apresentado
pela concorrente direta Multiplus.
Ao que parece, porém, a distância
não será sustentável no tempo, ou
ao menos não nesse patamar.

A melhora no resultado da Gol
tem tudo a ver com sua fama de
ser uma empresa de baixo custo.

Seus gastos totais caíram 8% na
comparação anual, para R$ 1,98
bilhão entre janeiro e março, en-
quanto a receita líquida dimi-
nuiu apenas 3,8%, para R$ 2,08 bi-
lhões. O resultado é digno de no-
ta principalmente porque a ofer-
ta física recuou 16% no período.

Como disse Edmar Lopes, dire-
tor financeiro da empresa, du-
rante a teleconferência com ana-
listas, a Gol “está trocando quan-
tidade por qualidade”.

Como consequência, o resulta-
do operacional antes da despesa
financeira (Ebit) da Gol, que no
acumulado do ano passado ficou
negativo em R$ 906 milhões, vol-
tou para o azul e somou R$ 101
milhões no trimestre.

Não é nada de outro mundo,
principalmente se for considerado
que o Ebit foi beneficiado por um
ganho de R$ 30 milhões com a ven-
da de aeronaves que foram arren-
dadas em seguida.

Mas a melhora é sensível, ten-
do em conta que o gasto com
combustível consome quase 44%
da receita e a companhia não
tem poder sobre a cotação do pe-
tróleo e a taxa de câmbio.

Em termos de endividamento,
o dinheiro captado na oferta ini-
cial de ações da Smiles deve aju-
dar a empresa a equilibrar as
contas (ver reportagem ao lado).

E a depender dos resultados da
empresa de fidelidade, a fonte de
recursos não deve secar logo.

A Smiles divulgou resultados do
primeiro trimestre com margem
líquida de 26%, ante 13% da Multi-
plus. O resultado tem a ver com a
compra de passagens promocio-
nais no período e com modelo de
negócios, que inclui a alternativa
de se completar o valor de passa-
gens com dinheiro. Mas os executi-
vos frisaram que o resultado do tri-
mestre foi “excepcionalmente
b o m”. No sentido de exceção.
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