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Contax
terá novo
diretor
f inanceiro
Call center
João José Oliveira
De São Paulo

O diretor financeiro e de rela-
ções com investidores da Con -
tax, líder do mercado de call
center controlada por Andrade
Gutierrez e grupo Jeiressati,
Marco Schroeder, comunicou
ontem à assembleia de acionis-
tas que deixará o cargo no início
de 2014 por motivos pessoais. O
executivo alegou que após 3
anos na Contax e 10 anos na Oi,
do mesmo grupo, cumpriu o pa-
pel e os desafios demandados.

A transição será feita ao longo
do quarto trimestre deste ano,
sem impactos nas estratégias co-
mercial e financeira, segundo a
companhia. O presidente Carlos
Zanvettor vai acumular a função
até a indicação de um substituto.

Schroeder disse que a estraté-
gia a ser destacada no terceiro
trimestre foi a forte geração de
caixa, que possibilitou à empre-
sa distribuir R$ 55 milhões em
dividendos, pagar R$ 22 milhões
de aquisições realizadas no pas-
sado e, ainda assim, manter o
endividamento estacionado.

A Contax encerrou o terceiro
trimestre com dívida bruta de R$
1,217 bilhão e dívida líquida de
R$ 749 milhões, ante R$ 1,107 bi-
lhão e R$ 658 milhões, respecti-
vamente, em setembro de 2012.
O caixa, de R$ 468 milhões em 30
de setembro, cobre os compro-
missos deste ano (R$ 61 mi-
lhões), de 2014 (R$ 132 milhões)
e de 2015 (R$ 272 milhões).

O lucro líquido da Contax en-
tre julho e setembro atingiu R$
23,9 milhões, 24% menos que no
mesmo período de 2012 — mas
quase cinco vezes mais que os R$
4,7 milhões que a empresa apu-
rou entre abril e junho deste ano.
Na receita líquida, o ganho de R$
936 milhões ficou em linha com
os R$ 930 milhões do terceiro tri-
mestre de 2012, mas evoluiu 3,2%
ante o segundo trimestre.

Schroeder disse que a empresa
está aumentando receita com o
mesmo número de funcionários
graças a ganhos de eficiência. Em
setembro deste ano a Contax
contou 109,2 mil funcionários
ante 113,4 mil em junho último.

O presidente da Contax disse
que não há aquisições no hori-
zonte dos próximos trimestres.
Com um terço do mercado bra-
sileiro e cerca de 10% nos outros
países em que atua — Argentina,
Colômbia e Peru —, a estratégia
é crescer mais rapidamente fora
das fronteiras brasileiras.

A operação na América Latina
respondeu no terceiro trimestre
deste ano por 17,8% da receita ope-
racional líquida da empresa. A
operação brasileira respondeu por
75,7% do faturamento. E o restante
refere-se a negócios de tecnologia
da informação (TI) e marketing.

O presidente da Contax disse
que a empresa está mudando o
perfil de investimentos, com
maiores aportes em tecnologia
em vez de prédios. Dos R$ 85,9 mi-
lhões de investimentos (Capex)
feitos entre janeiro e setembro
deste ano, R$ 45 milhões foram
para tecnologia. No ano passado,
essa rubrica levou R$ 23 milhões.

“Temos margens a apropriar.
Não gosto de falar do futuro por
causa de ser entendido como
‘g u i d a n c e’. Mas posso dizer que
estamos em um processo de
conquista de margens melho-
res”, afirmou Zanvettor.

A margem sobre receita antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) fechou
2012 em 10,2%. “Para este ano
trabalhamos com 11%”, disse o
presidente da companhia.

Além do investimento em tec-
nologia, o executivo cita revisão
de cadeia de suprimentos e o
crescimento de novas bases para
cidades com menor custo de
mão de obra, como o Nordeste.

Metade dos 92 mil funcioná-
rios da área de call center da
companhia já estão localizados
no Nordeste e o plano é encerrar
o ano com essa fatia em 60%.

Ensino Dona do ‘Financial Times’ vai disputar brasileiros com a Englishtown e a Rosetta Stone

Pearson diversifica e investe no
mercado de cursos de inglês on-line

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Dona (à esq.), da Pearson, Gollash (centro) e Almeida, da Voxy, planejam ter 350 mil alunos estudando idiomas a distância daqui dois anos no Brasil, considerado um dos mercados mais promissores do mundo

Beth Koike
De São Paulo

Dona de amplo portfólio de
conteúdo didático, a Pe a r s o n ,
dona do jornal “Financial Times”,
dá mais um passo em sua estraté-
gia de diversificação. O grupo
britânico fechou parceria com
americana Vox y para ampliar
presença no mercado de cursos
de inglês on-line. Esse mercado
vem registrando crescimento
anual de dois dígitos no Brasil.

Atualmente, conta com cerca
de 250 mil alunos no país. Para
efeito de comparação, o segmen-
to de ensino superior a distância
tem 1 milhão de estudantes.

“Nossa estimativa é que daqui
dois anos haverá 1 milhão de
pessoas estudando inglês on-li-
ne no Brasil. Queremos ter entre
30% e 35% desse total”, disse Paul
Gollash, fundador e CEO da Vo-
xy que concedeu entrevista ao
Valor mesclando frases em in-
glês, espanhol e português.

Há três meses, a Pearson tornou-
se uma das acionistas da Voxy após
ter feito um aporte de US$ 10,7 mi-
lhões em conjunto com fundos es-
trangeiros de ‘venture capital’. Essa
foi a segunda investida do grupo
britânico no segmento de idiomas
online. No ano passado, a Pearson
adquiriu por US$ 90 milhões a Glo -
balEnglish, empresa da Califórnia
que atua no mercado corporativo

— público diferente da Voxy que é
mais voltado para a pessoa física.

“Há um grande potencial de
crescimento porque apenas 1%
dos brasileiros falam inglês de for-
ma fluente”, disse André Almeida,
diretor geral da Voxy no Brasil. Se-
gundo Gollash, 60% dos clientes
registrados na Voxy são brasilei-

ros. Diante dessa relevância, a em-
presa americana montou no Brasil
seu primeiro escritório fora dos Es-
tados Unidos e contratou Almeida,
ex-executivo das concorrentes En -
glishtown e Abril Educação.

Uma das estratégias da Pearson
é estender o curso de inglês a dis-
tância para as escolas privadas que

usam seus livros didáticos e tam-
bém para o governo que compra o
material para a rede pública de en-
sino. “Vamos trabalhar em conjun-
to para criar produtos específicos
para os brasileiros”, disse Laércio
Dona, diretor da Pearson.

Segundo Gollash, um dos dife-
renciais são as parcerias com agên-

cias de notícias. “Usamos as notí-
cias de agências como material de
aula e também vídeos do Yo u Tu b e .
A ideia é trabalhar com temas
atuais”, disse o fundador da Voxy,
que inicialmente era apenas uma
empresa de aplicativos de celular
para aprendizado do inglês. “Aos
22 anos, fui para o Chile sem falar
uma palavra de espanhol e apren-
di o idioma vivendo situações
reais. Resolvi criar uma metodolo-
gia de ensino que trabalha com os
fatos do dia a dia”, contou.

Apesar do potencial do merca-
do brasileiro, a Voxy vai enfren-
tar concorrentes de peso. A En-
glishtown, pertencente ao grupo
sueco EF, desembarcou no país
há mais de dez anos e já tem 150
mil matriculados, o que repre-
senta 60% do total de alunos que
estudam inglês a distância. “Há
quatro anos havia muita uma re-
sistência para inglês online, mas
hoje mudou muito. O Brasil é o
nosso segundo maior mercado”,
disse Analígia Martins, gerente
de marketing da Englishtown.

Outro forte grupo que está no
Brasil é a americana Rosetta Stone,
que fechou o ano passado com re-
ceita de US$ 275 milhões. Somente
neste ano, ela adquiriu a Lexia
Learn e a LiveMocha em transações
que somaram quase US$ 30 mi-
lhões. Ao contrário da concorren-
tes, a Rosetta Stone ministra aulas
em 30 idiomas, além do inglês.

Grupo britânico acelera reestruturação
Daniel Thomas
Financial Times

O grupo educacional Pe a r s o n ,
detentor do “Financial Times”,
acelerou o ritmo de reestrutura-
ção para fazer frente à debilida-
de das vendas em setores tradi-
cionais, como livros acadêmicos,
com crescimento nos mercados
digital e emergentes.

A companhia informou que,
no terceiro trimestre, o lucro ope-
racional, corrigido para absorver
despesas de reestruturação para
o ano todo, será inferior em rela-
ção a 2012, devido ao tratamento
contábil dado à fusão entre a Pen -
guin e a  Random House, no ter-
ceiro trimestre deste ano.

Segundo a companhia, a fragili-
dade das condições de mercado
para livros acadêmicos na América
do Norte também influenciará os
lucros operacionais do ano. A Pear-
son disse que as vendas às faculda-

des americanas estão revelando
boa capacidade de superação, mas
que a queda das matrículas e das
compras em livrarias resultou na
fraca venda de livros acadêmicos.

A Pearson edita uma ampla li-
nha de publicações, desde livros
didáticos até best-sellers de sus-
pense, por meio de sua participa-
ção, de quase 50%, na Penguin
Random House. O grupo tam-
bém controla o “Financial Times”,
que alcançou maior circulação
impressa e digital de sua história
de 125 anos, de quase 629 mil
exemplares, no terceiro trimes-
tre, expansão ano a ano de 5%.

As assinaturas digitais tiveram
forte alta, ao crescer quase 25%, pa-
ra 387 mil no período de nove me-
ses, embora o grupo tenha dito
que a veiculação de anúncios per-
maneceu “fraca e de curto prazo”.

A Pearson informou que os lu-
cros por ação, corrigidos a fim de
considerar as despesas com rees-

truturação, são, “em linhas gerais,
equivalentes” aos de 2012. Para o
período de nove meses, as vendas
subiram 4%, e 2%, se eliminados os
efeitos das flutuações cambiais.

Ian Whittaker, analista da Li-
berum Capital, disse que a
orientação da Pearson para o
ano não mudou, mas acrescen-
tou que o tom da orientação foi
“ligeiramente rebaixado”.

O grupo iniciou no começo do
ano um programa de reestrutura-
ção para alcançar economia anual
de 135 milhões de libras esterlinas.
“O ritmo de reestruturação está se
intensificando no segundo semes-
tre deste ano e continuará no pri-
meiro semestre de 2014. Inevita-
velmente, esta reestruturação en-
volve alguns riscos operacionais
de curto prazo, mas, de modo ge-
ral, está indo muito bem – e esta-
mos confiantes nos benefícios que
t r a r á”, disse John Fallon, prin-
cipal executivo da Pearson.

Lucro do Fleury recua
pelo terceiro trimestre
Saúde
De São Paulo

Pelo terceiro trimestre conse-
cutivo, o Fleur y registrou queda
no lucro líquido. A empresa de
medicina diagnóstica, presidida
por Vivien Rosso, apurou na últi-
ma linha do balanço um resulta-
do de R$ 18,3 milhões entre julho
e setembro, redução de 30,1%
quando comparado a igual pe-
ríodo do ano passado.

Segundo João Patah, diretor de
relações com investidores do
Fleury, o desempenho é conse-
quência da reestruturação pro-
movida pela companhia e que
gerou uma despesa de R$ 14,5
milhões, o equivalente a 3,3% da
receita líquida do trimestre.

Entre as medidas adotadas na
reestruturação estão, por exemplo,
o cancelamento de contratos com
a Unimed-Rio e Unimed Paulista-
na , descontinuidade das áreas de
gestão de pacientes com doenças
crônicas e promoção à saúde, con-
sideradas pouco rentáveis.

Além disso, o Fleury também
teve gastos adicionais com paga-
mento de multas para devolução
de imóveis de unidades fechadas
e demissão de funcionários.
“Também houve mais despesas
com aluguéis de unidades aber-
tas, mas que ainda não geraram
receitas”, disse Patah.

Com isso, houve um descasa-
mento entre gastos e faturamento.
A receita líquida aumentou 10%
para R$ 439,9 milhões e os custos
dos serviços prestados sofreram al-
ta de 21,5% atingindo R$ 340,3 mi-
lhões no terceiro trimestre.

O Ebitda (lucro líquido antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização) caiu 7,8% para R$
75,5 milhões. A margem do res-
pectivo indicador ficou em
17,2%, ou seja, 3,3 pontos percen-
tuais a menos.

O lucro líquido e Ebitda vie-
ram muito abaixo do estimado
pelo mercado. Segundo analistas
de Bradesco, HSBC e Deustche, o
lucro previsto era de R$ 30,8 mi-
lhões e o resultado operacional,
de R$ 84,9 milhões. (BK)

Resultado
da Air France
cai 51,4%
Av i a ç ã o
Renato Rostás
De São Paulo

A Air France-KLM apresentou
uma forte queda de 51,4% em seu
lucro líquido atribuído a contro-
ladores do terceiro trimestre,
frente ao mesmo período do ano
passado. O resultado despencou
por causa de ágio registrado no
ano passado, que distorceu a ba-
se de comparação, e terminou
em € 144 milhões.

De julho a setembro, a empre-
sa aérea observou alta de 0,4% na
receita líquida, que fechou em
€ 7,21 bilhões. Esse crescimento
foi contido pelo efeito cambial
dos mercados em que a franco-
holandesa atua: em moeda cons-
tante, haveria expansão de 3,8%.

A demanda por voos subiu
2,5% no período, em proporção
superior ao da expansão da ofer-
ta em 1,4%. Com isso, a taxa de
ocupação das aeronaves da com-
panhia se elevou em 0,9 ponto
percentual, para 86,9%.

.
CLAUDIO BELLI/VALOR

Fleury, de Vivien Rosso, teve despesa de R$ 14,5 milhões para reestruturação
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3  nov. 2013, Empresas, p. B6.




