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Ensino Segunda maior do setor de idiomas do país,
atrás do Grupo Multi, chega a 630 escolas neste ano

CNA planeja faturar
R$ 1,5 bi em 2016
e abrir o capital

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Presidente do CNA, Décio Casarejos Pecin, afirma que grandes aquisições demandam um tempo de acomodação

João José Oliveira
De São Paulo

A CNA — a segunda maior re-
de de ensino de idiomas, atrás
do Grupo Multi, que ontem foi
comprado pela inglesa Pe a r s o n
por R$ 1,95 bilhão — mantém o
plano de perseguir expansão de
20% anuais até 2016, horizonte
para que o faturamento da com-
panhia atinja R$ 1,5 bilhão e
permita abrir o capital com uma
oferta de ações, disse ontem o
presidente da CNA, Décio Casa-
rejos Pecin.

“Vimos essa aquisição como
absolutamente natural na edu-
cação porque o setor vem atrain-
do interesse de investidores fi-
nanceiros e estratégicos”, disse
Pecin ao Va l o r .

Concorrentes como Grupo
Multi e  a Abril Educação (que
controla Wise Up e Red Balloon),
e de fundos de investimentos já
tentaram comprar o CNA, segun-
do fontes do setor.

Em setembro de 2012, a CNA,
fundada por Luiz Nogueira da Ga-
ma Neto há 40 anos, acabou ven-
dendo uma participação minori-
tária por R$ 135 milhões para a
gestora inglesa Actis. Gama Neto é
presidente do conselho da CNA.

“Como no caso da compra da
Wise Up pela Abril, em toda
grande aquisição há um tempo
de acomodação, de quem com-
pra entender o negócio e decidir
os próximos passos”, afirmou o
presidente da CNA, que descarta
impactos de curto prazo em va-
riáveis como preços de mensali-
dades ou margens operacionais .

Apoiado no reforço de caixa, Pe-
cin disse que o grupo mantém o
plano de crescer por meio da rede
de franqueados. “Vamos fechar o
ano com mais de 100 novas escolas
franqueadas”, disse Pecin.

Em março, o grupo CNA lan-
çou um programa para subsi-
diar franqueados com linha de
crédito, concedida pelo Brades -
c o, de até R$ 200 mil a ser paga

sem juros durante dois anos,
além de seis meses de carência.
“Nossa taxa de reabertura [fran-
queados interessados em abrir
uma segunda escola do CNA] su-
biu de 70% para 82% este ano”,
afirmou Pecin.

Com as novas escolas, a rede
CNA vai ultrapassar a marca de
630 unidades neste ano. O presi-
dente do grupo manteve a proje-
ção de atingir faturamento de R$
775 milhões este ano e de R$ 925
milhões em 2014. “O investimen-
to [em treinamento, tecnologia e
marketing] vai crescer entre 7% e
8% em 2014”, disse o executivo.

O executivo garante que o gru-
po não será alvo de aquisição de
um operador educacional. “Esse
é o tipo de investidor que quer
ter o controle do negócio, o que
não é o caso do interesse do
C N A”, afirmou Pecin.

O executivo informou ainda
que o grupo está interessado em
acelerar a expansão por meio de
aquisições. “Nos últimos 14 meses,

a gente procurou e conversou com
algumas escolas”, disse Pecin.

O problema, observou, é a dis-
tribuição geográfica dos princi-
pais centros de língua. “Nenhum
[acordo] foi adiante porque em
todos os casos havia uma grande
sobreposição. E temos um com-

promisso de respeitar contratos
e nossos franqueados”.

A crença no crescimento orgâ-
nico do grupo CNA passa pelo
pressuposto de que a demanda
continuará aquecida por muitos
anos. “A tal onda da nova classe
média ainda não aconteceu de

fato no setor de educação. Os in-
vestimentos dessa população em
ensino ainda estão para ocorrer”,
disse o presidente do grupo, que
reconhece: “a vinda de estrangei-
ros é importante porque traz tec-
nologia e inovação para esse pro-
cesso que o país está vivendo”.

Abril Educação reorganiza operação no próximo ano
Cynthia Malta
De São Paulo

A aquisição anunciada ontem
do Grupo Multi pela inglesa Pear -
son por R$ 1,7 bilhão, mais R$ 250
milhões em dívidas, traz um “com -
petidor de peso para o mercado
brasileiro de idiomas, que é subde-
senvolvido e tem muito para cres-
cer ”. A avaliação é de Manoel Amo-
rim, presidente da Abril Educação,
que vai reorganizar as operações

em 2014, sem aquisições.
A Abril Educação tem três mar-

cas de escolas de idiomas: Wise Up,
You Move e Red Balloon. E a expan-
são dessa rede será feita de forma
orgânica em 2014, via abertura de
mais franquias. As três bandeiras
somam 87 mil alunos e 415 esco-
las. “Temos muito para crescer or-
g a n i c a m e n t e”, disse Amorim, que
falou ao Va l o r ontem, dos Estados
Unidos, por telefone. Sobre os con-
correntes, o executivo comentou:

“Tenho muito respeito pela Pear -
son e pelo Grupo Multi”. Em sua
avaliação, a entrada da gigante in-
glesa — dona do jornal “Financial
Ti m e s ”, de metade da revista “The
Economist ”, mas que tem mais de
70% do faturamento em negócios
voltados para educação — não de-
ve mudar a intensidade da concor-
rência. “Acho que não muda [o ní-
vel de concorrência] pois o Multi já
estava muito bem posicionado no
m e r c a d o”, observou.

O Grupo Multi, fundado por
Carlos Wizard Martins em 1987,
tem uma rede de 2,6 mil escolas,
com franqueados, e marcas for-
tes como Yázigi, Wizard e Skill.

No próximo ano a Abril Edu-
cação estará reorganizando seus
negócios — são 17 empresas ao
todo — para que a estrutura fi-
que mais enxuta e eficiente. Em
2014, portanto, o plano é não fa-
zer novas aquisições. Nos últi-
mos três anos, boa parte do cres-

cimento da companhia foi de-
corrente da compra de empre-
sas. Mas em 2015, “se aparecer
algo interessante, podemos
olhar ”, afirmou Amorim, refe-
rindo-se a escolas de idiomas.

A bandeira Wise Up, adquiri-
da em fevereiro deste ano por R$
877 milhões, tem 217 escolas; a
You Move, 119. Há ainda 46 es-
colas no exterior e em platafor-
mas de petróleo em alto-mar, in-
formou a companhia. A Red Bal-

loon, voltada para crianças a
partir de 3 anos, é bem menor,
tem 33 escolas. Para 2014, a Red
Balloon já tem assinados contra-
tos para abrir mais 26 unidades.

A Abril Educação tem também
mapeadas 750 localidades no
país com potencial para receber
escolas da Wise Up e 199 escolas
da Red Balloon. Não há meta esta-
belecida, mas em um cenário de
cinco anos, a ideia é abrir o maior
número de escolas possível.

Dasa e MD1 terão
que vender ativos
de R$ 100 milhões
Saúde
Juliano Basile
De Brasília

As empresas de medicina
diagnóstica Dasa e  a MD1 devem
assinar um termo com o Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) do Ministério
da Justiça pelo qual terão de fazer
um desinvestimento superior a
R$ 100 milhões.

O termo foi negociado por re-
presentantes das duas empresas
e integrantes do Cade como con-
dição para que a fusão entre as
companhias seja aprovada. Os
ativos que serão vendidos a con-
correntes devem ser revelados
durante a sessão de julgamentos
do órgão antitruste que acontece
hoje. A expectativa é que a venda
seja efetivada para um único
comprador, que seria, no enten-
dimento do Cade, uma empresa
capaz de fazer frente ao poder de
mercado decorrente da fusão en-
tre a Dasa e a MD1.

A Dasa e MD1 têm em comum
o empresário Edson Bueno como
acionista. Bueno é o fundador da
operadora de planos de saúde
Amil, vendida para a americana
UnitedHealth no ano passado.
Em setembro, a Amil e a Rede
D’Or desfizeram uma sociedade
que possuiam na Medise, empre-
sa dona dos hospitais cariocas
Rio D’Or e Barra D’O r.

A concentração no mercado
de saúde tem preocupado inte-
grantes do Cade que decidiram
intervir no negócio. Os conse-
lheiros buscaram uma solução
negociada de modo a evitar dis-

putas futuras na Justiça e tam-
bém para garantir o cumprimen-
to imediato da decisão.

O negócio entre as empresas
Dasa e a MD1 foi suspenso pelo
Cade em outubro de 2011. Na
ocasião, o órgão antitruste assi-
nou um acordo com as empresas
pelo qual elas tiveram que man-
ter separadas as marcas, os labo-
ratórios e as estruturas de funcio-
namento até o julgamento final
da fusão.

Em março de 2012, a Secretaria
de Acompanhamento Econômico
(Seae) do Ministério da Fazenda
concluiu um parecer em que pediu
a imposição de restrições à fusão.

ClickBus vai oferecer passagem de
ônibus no México e na Alemanha
Varejo on-line
João José Oliveira
De São Paulo

A ClickBus, plataforma de ven-
das on-line de passagens rodo-
viárias, recebe este mês um novo
aporte da empresa alemã Rocket
Internet. Os recursos serão usa-
dos para levar o negócio, lançado
no Brasil há apenas cinco meses,
a outros 14 países, começando
por México e Alemanha.

“Provamos antes do planeja-
do que o plano de negócios ini-
ciado no Brasil pode ser aplica-
do em outros mercados”, disse o
presidente co-fundador da com-
panhia, Marcos Sterenkrantz.

A exportação da plataforma
brasileira de vendas on-line vai

demandar investimentos aproxi-
mados de R$ 15 milhões, três ve-
zes mais que o aporte inicial da
companhia. O número de fun-
cionários vai dobrar para 50 e a
meta de faturamento será multi-
plicada por dez.

No Brasil, a ClickBus nasceu
como a décima-quinta startup
no portfólio da Rocket Internet
— companhia alemã de partici-
pações que desembarcou no Bra-
sil em novembro de 2011 para
apostar em empresas online com
potencial para conquistar lide-
rança de mercado por meio de
elevadas taxas de crescimento.

Seguindo esse modelo, a Click-
Bus saltou, em quatro meses, de
50 para 1,7 mil bilhetes comer-
cializados a cada 24 horas, fe-
chando acordo com as principais

transportadoras de passageiros
rodoviários do país. A empresa
atende hoje a mais de 80% dos
mais de 5 mil municípios brasi-
leiros entre os destinos.

O modelo de negócio da Click-
Bus é remunerado por uma taxa
variável a cada bilhete vendido —
quanto mais passagens vendi-
das, maior a receita. “É um negó-
cio de escala e margem baixa”,
diz Sterenkrantz.

O sócio fundador da ClickBus,
economista que passou pelo
mercado financeiro antes de es-
trear como empreendedor, diz
que escala não é problema no
Brasil. O mercado rodoviário
brasileiro movimenta R$ 8 bi-
lhões anuais em vendas de passa-
gens, mas apenas 5% disso é co-
mercializado na internet, diz.

“Em dez anos, o percentual de
vendas online de passagens sal-
tou de 3% para 95% do total”.

O volume de passagens vendi-
das pela ClickBus atingido em
dezembro superou em 60% o
plano de negócios original. Por
isso, os investidores liderados
pela Rocket decidiram também
antecipar a exportação do mo-
delo. Esse mês, ClickBus começa
a funcionar no México e, na se-
quência, na Alemanha.

O plano é explorar mercados
semelhantes ao Brasil — em que
haja predominância do modal
rodoviário, infraestrutura limita-
da para o transporte aéreo, uso
disseminado da internet e tecno-
logia de banda larga disponível,
baixo custo de marketing online.

“Esses mercados estão predo-
minantemente na América Lati-
na, leste europeu e Ásia, excluin-
do a China, que tem obstáculos
políticos e de regulação”, disse
Sterenkrantz.

Para levar a plataforma da Cli-
ckBus para esses outros 14 paí-
ses e continuar crescendo no
Brasil, a empresa vai dobrar o
número de funcionários, para
chegar a 50 pessoas já no pri-
meiro semestre de 2014. Metade
desse grupo será de profissio-
nais de tecnologia, para desen-
volver e integrar sistemas.

“Nossa base de operação será
no Brasil, incluindo a equipe de
tecnologia. Em cada país, tere-
mos representantes comerciais
para fechar os acordos operacio-
nais e promover o negócios”, dis-
se Sterenkrantz.

O empresário acredita que se-
rá possível atrair em menos de
três anos um grande sócio estra-
tégico — “como um vendedor
uma Expedia, ou uma compa-
nhia de telecom”.

Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / www.sebrae.com.br

Resultado para
o Sebrae é tudo.

E pra você, o que é resultado?
Acesse www.resultadopramim.com.br

e continue lucrando em 2014.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 dez 2013, Empresas, p. B7.




