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Empre s a s

Carlyle e a família Scopel
A gestora de fundos Carlyle não
pode mais usar a marca Scopel
desde ontem, conforme fontes do
mercado imobiliário. Um dos fun-
dos geridos pelo grupo americano
comprou o controle da Scopel De -
senvolvimento Urbano em 2007.
Em maio, o fundo rompeu com a
família Scopel e passou a deter
100% da empresa. Conforme fon-
tes do setor, os lançamentos da lo-
teadora controlada pelo Carlyle
serão feitos com a marca SDU. A
empresa controlada pelo Carlyle
passa por uma fase de ajuste. Além
de entregar projetos atrasados, a
loteadora precisa reduzir despesas
gerais e administrativas para
equacionar sua situação financei-
ra. As empresas foram procuradas
e não se manifestaram.

Chrysler escolhe o México
A montadora americana Chr ysler
vai investir US$ 1,25 bilhão em
duas fábricas no México, para pro-
duzir o furgão Ram Promaster e os
motores Tigershak. Ambos serão
vendidos no mercado doméstico e
exportados. Do investimento to-
tal, US$ 1,08 bilhão será destinado
à construção de uma nova fábrica
para produzir o Ram Promaster,
enquanto US$ 164 milhões serão
usados para financiar uma nova li-
nha de produção para os motores
Tigershark. As instalações estão si-
tuadas na cidade de Saltillo. Os
bancos mexicanos de desenvolvi-
mento Bancomext e Nafin oferece -
ram apoio financeiro para o proje-
to da nova fábrica.
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D e st a q u e s

Herbert Hainer, CEO
da Adidas, vê receita
16,4% maior até
2015 por causa da
Copa do Mundo B10

Fonte: FNDE/MEC * Tiragem total (ensinos fundamental e médio) **Inclui PNLD Campo  *** Inclui material para surdos e mudos

Vendas para governo
As dez editoras que fecharam as maiores vendas para as escolas públicas

Editoras Livros*
Tiragem em 2011

Digital em 2014***
(em R$)Tiragem em 2014

Moderna

FTD

Ática

Saraiva

SM

Scipione

Do Brasil

Ibep

Texto

Positivo

27,4 milhões

26 milhões

25,7 milhões

21 milhões

3,6 milhões

19,5 milhões

1,8 milhão

731,2 mil

-

3,7 milhões

27,8 milhões

30,3 milhões

23,5 milhões

21,8 milhões

7,5 milhões

6,5 milhões

5,7 milhões

3,3 milhões

1,9 milhão

2,2 milhões

18,4 milhões

13,7 milhões

8 milhões

16,2 milhões

7 milhões

5,9 milhões

242 mil

239,3 mil

3,5 milhões

125,4 mil

Total em 2014
(em R$ milhões)

**

**

R$ 1,1 bilhão foi o total gasto pelo governo com o Programa Nacional do Livro Didático 2014

211,6

188,8

179,8

173,2

60,4

55,2

52,8

37,6

30,8 
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Educação Quadro deve-se a taxa de natalidade em queda e aumento de crianças na rede privada

Com menos alunos na escola pública,
governo reduz compras de livros
Beth Koike
De São Paulo

O governo federal está com-
prando um volume menor de li-
vros didáticos para o ensino fun-
damental — do 1º ao 9º ano.
Mas a maior parte das editoras
conseguiu compensar essa per-
da, uma vez que vendeu, pela
primeira neste ano, material di-
gital — como DVDs e vídeos —
para as escolas públicas.

Em 2012, o MEC comprou
30,5% a menos de livros destina-
dos ao ensino fundamental I (1º
ao 5º ano) e neste ano um volu-
me 8% menor de obras do ensino
fundamental II (6º ao 9º) em re-
lação aos programas anteriores
equivalentes. O programa brasi-
leiro de distribuição de livros é
um dos maiores do mundo.

A queda no número de livros
para abastecer a rede pública de-
ve-se, basicamente, a três fatores:
taxa de natalidade em queda,
transferência de crianças a esco-
las privadas e, em menor escala,
compra de apostilas por parte de
prefeituras.

“Houve uma diminuição na
quantidade de livros por causa da
estabilização do censo demográ-
fico escolar”, diz Rafael Torino, di-
retor de ações educacionais do
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), ór-
gão ligado ao Ministério da Edu-
cação (MEC). O censo escolar con-
sidera a taxa de natalidade, que
está em queda no país. Além dis-
so, o número de alunos também é
menor porque, nos últimos anos,
o governo vem corrigindo a du-
plicidade de matrículas.

O aumento na renda de boa
parte da população, em especial
na classe média, também ajudou
a formar esse cenário: os filhos
saíram da rede pública e foram
estudar em escolas particulares.

Nos últimos cinco anos (2007
a 2012), o número de alunos nas
escolas públicas caiu 9,5% para
42,2 milhões — esses dados con-
sideram a educação básica (que
inclui todo o ciclo escolar, do in-
fantil ao médio ). Em contrapar-
tida, no período de 2007 a 2011,
houve um aumento de 30% das
matrículas em colégios privados.
São 8,3 milhões de estudantes na
educação básica particular.

Em 2014, o governo também
vai reduzir o volume dos livros
didáticos do ensino médio. O nú-
mero de páginas de um livro des-

sa faixa escolar terá, no máximo,
400 páginas. Hoje, algumas
obras chegam a ter 800 páginas.

Os dados do MEC mostram
que mesmo com uma encomen-
da menor de livros do ensino
fundamental II, as editoras com-
pensar as perdas com a venda de
material pedagógico digital, usa-
do como complemento para as
aulas. Neste ano, as compras para
as escolas públicas somaram R$
1,1 bilhão, um incremento de
28%. Esse valor considera mate-
rial para toda a educação básica,
com maior fatia para estudantes
do 6º ao 9º anos.

O aumento na demanda pelos
sistemas de ensino (ou aposti-
las) também contribui para
compras menores de livros por
parte do MEC. Várias prefeituras,
principalmente, do interior de
São Paulo, Sul e Centro-Oeste do
país, compram apostilas para
suas escolas.

“A partir deste ano, as escolas
públicas que compram sistemas
de ensino foram obrigadas a in-
formar ao governo a adesão a es-
se tipo material. Com isso, o go-
verno deixou de enviar livros di-
dáticos para essas escolas que,
até então, trabalhavam com os
dois materiais”, disse Manoel
Amorim, presidente da Abril
E d u c a ç ã o, dona das editoras Áti -
ca e Scipione.

A Scipione foi a mais afetada
neste último programa do go-
verno. As encomendas da edito-
ra tiveram uma queda de 66,6%
em relação ao programa ante-
rior. “O principal motivo para a
queda foi a reprovação dos nos-
sos livros de inglês. Em 2011,
vendemos 12 milhões de livros
de idiomas. Mas ainda assim, ti-

vemos queda também na venda
de livros de outras disciplinas”,
disse Amorim.

Uma das editoras que ocupa-
ram o espaço perdido pela Sci-

pione na área idiomas foi a F T D.
“Mesmo com a redução nas com-
pras do governo, conseguimos
fechar vendas de 30 milhões de
exemplares, um aumento de

16%”, disse Antonio Luiz Rios, di-
retor superintendente da FTD,
cujo contrato com o MEC neste
ano somou R$ 188,8 milhões.

“Da nossa produção total, 80%
é para o governo. Mas em relação
ao faturamento, 55% vêm das
vendas no mercado privado”, diz
Rios, ao observar como são acir-
radas as negociações com o MEC.
O preço médio do exemplar da
FTD vendido ao governo na se-
mana passada, para o ensino fun-
damental, foi de R$ 6,61.

As editoras também já estão se
planejando para 2014, quando o
MEC pretende comprar livros do
ensino médio em papel e no for-
mato digital. O professor é quem
define qual tipo pretende usar.
“Para as editoras não haverá per-
das porque haverá uma compen-
sação com os livros digitais que
terão uma remuneração diferen-
c i a d a”, disse Torino, do FNDE.

Recomendações
que agregam

valor.

Audit, Tax, Advisory, Outsourcing
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 out. 2013, Empresas, p. B1.
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