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Operadora:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da Abril Educação para apresentação dos resultados do 4T13. Estão
presentes os senhores Manoel Amorim, Diretor Presidente, Guilherme Melega, CFO e
DRI, e Sandra Matsumoto, Relações com Investidores.
Informamos a todos os participantes que esta teleconferência e os slides estão sendo
transmitidos pela Internet através do site www.abrileducacao.com.br, e que a
apresentação está disponível para download na seção Relações com Investidores.
Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência
durante a apresentação da Empresa, e, em seguida, iniciaremos a sessão de
perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos
senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor,
solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que
possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios
da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em
crenças e premissas da Diretoria da Abril Educação, bem como em informações
atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não são garantias
de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As
condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais
podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Manoel Amorim, Diretor Presidente. Por
favor, Sr. Manoel, pode prosseguir.
Manoel Amorim:
Bom dia, e obrigado a todos pela participação na divulgação dos resultados da Abril
Educação. Vamos utilizar a apresentação que está disponível em nosso site de RI, e
vou me referir às páginas para melhor acompanhamento de todos.
Começando na página dois, nos destaques do período, vamos apresentar os
principais destaques do 4T13, assim como do ano fiscal que se encerra neste
trimestre, dando também algumas indicações de como estamos começando o ano de
2014.
Nossa receita avançou 19% no 4T13 e 17% no ano, totalizando respectivamente
R$468,5 milhões no trimestre e R$1,036 bilhão no ano fechado. Nosso EBITDA
cresceu no 4T em linha com a receita, 19%. Se incluem neste valor do EBITDA
reportado R$16 milhões do grupo Ometz, assim como dos colégios Motivo e Sigma,
que foram adquiridos durante o ano de 2013. No ano, o avanço foi de 23%, totalizando
R$311,9 milhões, conforme já havíamos antecipado nos dois últimos calls.
A geração de caixa operacional da Empresa continuou forte, totalizando R$58,1
milhões no trimestre e R$231,6 milhões para o ano. Essa geração representou uma
redução de 39% no 4T e de 2% no ano quando comparada com os mesmos períodos
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do ano de 2012, porque o Programa Nacional do Livro Didático, programa de compras
de livros didáticos pelo Governo Federal, neste ano atrasou.
Então, boa parte dos nossos recebíveis foi deslocada para o 1T14, embora todo o
programa tenha sido entregue no ano de 2013 e, portanto, a receita reconhecida. Esse
efeito representou R$33 milhões, o efeito de atraso do Programa Nacional do Livro
Didático.
Em relação a como estamos começando o ano. Estou muito feliz em poder reportar
somente boas notícias. Em sistemas de ensino, nossa base de alunos faturada, tanto
nas redes pública e privada, no dia 31 de janeiro de 2014 estava 15% superior à do
ano passado. Embora esse número seja preliminar, esse incremento na base de
alunos é um bom balizador do que esperamos de crescimento do nosso negócio de
sistemas de ensino no tocante à quantidade de alunos para o ano de 2014.
Nos outros negócios que estão hoje computados na Empresa como sistemas de
ensino, as notícias também são muito boas. No Líder Em Mim, contabilizamos 88
contratos novos para 2014, representando o atendimento de 103 escolas, acima das
15 que atendemos em 2013.
No que diz respeito aos sistemas de ensino técnicos, ETD, temos 80 novos contratos,
com várias instituições de ensino superior e de escolas técnicas, refletindo o
crescimento do Pronatec e a nossa posição dentro desse mercado, onde vimos
investindo há dois anos.
E no que diz respeito às nossas escolas próprias, tivemos um crescimento de alunos
de 4,3% em relação à mesma data de 31 de janeiro do ano passado no número de
matrículas nos colégios pH, Sigma e Motivo, sendo que em todas essas unidades,
todas essas redes de colégio, tivemos aumento da mensalidade superior à inflação
ocorrida no ano de 2013. Portanto, esperamos aqui crescimentos de dois dígitos no
nosso negócio de colégios e escolas próprias.
Portanto, o ano começa muito bem. Ele começa com o pé direito. Ficamos muito
felizes de reportar isso, assim como o crescimento, tanto dos kits vendidos quanto das
matrículas no Grupo Ometz que observamos no 4T13 e continuamos a observar no
mês de janeiro.
Conforme havíamos anunciado, em 19 de dezembro do ano passado anunciamos a
aquisição de 22,7% da MSTech por R$25 milhões, para fortalecer nossa atuação na
área de tecnologia de educação e também para aumentar nossa penetração no
sistema de ensino público, já que todos os clientes da MSTech, no momento da
aquisição, eram redes de escolas públicas.
Passo agora ao desempenho operacional da Companhia, na página quatro da
apresentação. Na unidade de produtos e serviços pedagógicos, que hoje inclui todos
os nossos serviços e produtos que vendemos para escolas públicas e privadas, no 4T
mantivemos um crescimento de 9% na base de alunos de escolas privadas; um
decréscimo já anunciado há quase um ano de 18%, nas escolas públicas, resultando
em um crescimento consolidado de 5%.
Conforme eu disse anteriormente, estamos observando agora o que já esperávamos
ao final do trimestre passado, um crescimento na nossa base de alunos de 15%,
refletindo o crescimento forte, tanto nas escolas privadas, como também nas redes
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públicas, com a assinatura de vários contratos com novas prefeituras e com
pouquíssimas perdas nas escolas públicas. Então, começamos o ano realmente muito
bem.
Indo agora para a página cinco, a quantidade de livros vendidos e a receita no 4T e no
ano foram bem menores, isso em função de dois efeitos: o primeiro, o próprio
programa era menor neste ano, os anos não são comparáveis, já que o ciclo de
compras do Governo Federal é trianual. E tivemos um market share menor que o
esperado no programa todo, de apenas 20%, conforme já anunciamos. Portanto, a
quantidade de livros vendidos no trimestre foi de 28%, no ano, de 35%.
Passando agora à página seis, o desempenho operacional das escolas e cursos
preparatórios, observamos no 4T13 uma quantidade de alunos 55% superior à do
mesmo trimestre do ano passado, principalmente devido às aquisições dos colégios
Sigma e Motivo, que foram adquiridos no 2S13, mas também do crescimento orgânico
do pH e do Anglo.
Passando agora à página sete, desempenho operacional de idiomas. No 4T13,
totalizávamos 77.400 alunos nas nossas duas bandeiras, o Red Balloon e as duas
marcas do Grupo Ometz; e a quantidade de franquias, de 407, 33 no Red Balloon e
374 do Grupo Ometz.
Conforme já anunciamos, estamos fazendo um saneamento gradual da rede de
franquias do Grupo Ometz. Portanto, a quantidade de franquias nesse trimestre foi
menor que a quantidade de franquias no trimestre anterior, já refletindo esse exercício
de saneamento para o fortalecimento da base.
No entanto, como pode ser observado nos gráficos abaixo, fico muito feliz de reportar
um crescimento no trimestre, tanto na quantidade de kits vendidos quanto na
quantidade de matriculas, crescimento este que continuamos a observar agora no mês
de janeiro, portanto revertendo a tendência que encontramos quando começamos a
gestão do Grupo Ometz.
Com uma quantidade de franquias menor, isso significa que a quantidade por alunos
por franqueado cresceu, o que era um objetivo importante para fortalecer a saúde
econômica dos nossos franqueados.
Estamos começando agora, neste ano, com o esforço de expansão que acompanhará
esse esforço de saneamento, e esperamos terminar o ano de 2014 com a quantidade
de franquias bem maior, tanto no Red Balloon quanto no Grupo Ometz.
Com isso, encerro a primeira parte da apresentação, e vou passar agora a
apresentação do desempenho financeiro para o nosso CFO, Guilherme Melega. Muito
obrigado.
Guilherme Melega:
Inicio com o slide nove, demonstrando o breakdown da receita com a evolução do mix
dos novos negócios. Tanto na comparação trimestral quanto anual, o destaque fica
para a inserção do negócio idiomas, que em 2012 não representava 1% e em 2013
saltou para 10%.
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No trimestre, destaque também para o negócio de escolas e cursos, que passou a ter
reconhecimento da receita do Colégio Sigma, incorporado em outubro de 2013.
Juntos, os negócios de idiomas e escolas passaram de 11% para 21% da receita da
Companhia no 4T, e no ano, de 18% para 30% da receita.
Como consequência do crescimento de escolas e idiomas, as editoras reduziram sua
participação na receita total, tanto no trimestre quanto no ano. Parte dessa redução
também é explicada pelo menor volume no PNLD do ano, conforme previamente
comentado.
Indo para o slide número dez, aqui demonstramos a contribuição individual de cada
negócio para o crescimento da Companhia. São duas visões: na parte superior,
apresentamos dados contábeis, que incluem os negócios adquiridos ao longo do ano,
e na parte inferior, dados em bases comparáveis, tanto para o trimestre quanto para o
ano, partindo de 2012 para 2013.
Em termos contábeis, nossa receita subiu 19% no trimestre e 17% no ano. Nesses
percentuais, estão refletidas as adições do Grupo Ometz e dos colégios Motivo e
Sigma. O negócio de sistemas de ensino continua com sua trajetória de crescimento,
contribuindo significativamente para o crescimento da receita. Em 2013, a contribuição
à receita da Companhia foi de R$43,3 milhões.
Em bases comparáveis, excluindo os efeitos como aquisições e não recorrentes,
vemos um crescimento constante e sustentável dos negócios existentes, com
destaque para sistemas de ensino, conforme já mencionado.
Os negócios complementares também contribuíram positivamente, com R$17,3
milhões no ano.
Indo para o slide número 11, demonstramos a representatividade dos negócios no
custo da Companhia. Na comparação trimestral, base contábil, o CMV avançou 16%.
Esse crescimento decorre do reconhecimento de novos ativos adquiridos que em 2012
não existiam – Grupo Ometz, Colégio Sigma e Motivo – e do crescimento orgânico dos
negócios. Na parte inferior ao lado esquerdo, na visão de bases comparáveis, ao
expurgarmos essas aquisições, o CMV cresceu 5%.
Na comparação anual, o crescimento do CMV, tanto na visão contábil quanto na visão
bases comparáveis, fica em cerca de 4%. Além dos efeitos das aquisições, isso é
explicado pelo fato de que em 2012 temos dois efeitos nos CMVs das editoras: o não
reconhecimento de R$11 milhões do PNLD de 2012 e a correção de baixa de
inventário de R$20 milhões, ocorrida no 2T12, prejudicando o ano de 2012 na visão
contábil, passando a ideia de que o CMV das editoras reduz em R$38,3 milhões no
ano, quando, na verdade, a redução é de apenas R$7 milhões em bases comparáveis.
É importante notar que o crescimento de custo é menor que o crescimento da receita,
resultando em um avanço do lucro bruto da Companhia em 5 p.p., saindo de 64% em
2012 para 69% em 2013, e na visão bases comparáveis, a margem bruta se manteve
estável.
No slide 12, apresentamos a evolução das despesas com vendas, gerais e
administrativas; no gráfico à esquerda, a evolução do SG&A do 4T, e à direita a
evolução do SG&A do ano. Vou concentrar minhas explicações no SG&A do ano,
onde tivemos incremento de 32%, ou de R$123,4 milhões.
4

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T13
Abril Educação (ABRE11 BZ)
28 de fevereiro de 2014

Este incremento de R$123 milhões é basicamente o incremento com despesas de
empresas adquiridas, como o Grupo Ometz, os colégios Motivo e Sigma, da ordem de
R$66,1 milhões; o aumento da amortização da mais valia por conta dessas novas
aquisições, que adicionaram outros R$22 milhões de despesa no SG&A; e tivemos
também despesas não recorrentes no exercício, por conta de operações de M&A e
mudança de sede, da ordem de R$11,7 milhões. Ao excluirmos esses efeitos, as
despesas no ano de 2013 teriam avançado 6%.
Indo para o slide número 13, temos a evolução do EBITDA da Companhia, com
crescimento de 19% no trimestre e 23% no ano, já incluindo as contribuições dos
negócios de idiomas do Grupo Ometz e dos colégios Sigma e Motivo, que não
estavam na base de 2012.
Em bases comparáveis, o crescimento de EBITDA foi de 8% no 4T e 9% em 2013. No
ano, o gráfico da direita na parte inferior, em bases comparáveis, vemos a contribuição
do sistema de ensino como um dos principais drivers do crescimento orgânico do
EBITDA da Companhia, com R$25,5 milhões.
Indo para o slide número 14, reconciliamos o lucro líquido da Companhia. Vou focar no
gráfico do lado direito, com a visão do resultado anual. Neste gráfico, no lucro antes de
imposto de renda, retornamos com impacto de amortização da mais valia de
intangíveis, pois não possuem efeito caixa, transformando, assim, o lucro antes de
imposto de R$145 milhões para R$192 milhões.
Adicionando também o benefício da amortização fiscal dos ágios ao imposto de renda
reconhecido no DRE, adicionamos outros R$42,8 milhões, levando, portanto, o lucro
líquido da Companhia ajustado para um conceito cash basis de R$78,9 milhões nas
demonstrações para R$168,4 milhões. Neste número estão contidos R$89,5 milhões
referentes à reversão da amortização da mais valia, e adicionando benefício fiscal
caixa da utilização desse ágio de R$42 milhões.
Indo para o slide número 15, apresentamos a evolução da dívida líquida da
Companhia. Saímos de uma dívida líquida no 1T13 de R$161 milhões para R$892
milhões no 4T, como resultado das aquisições feitas ao longo do ano. O incremento de
dívida líquida do 3T para o 4T foi da ordem de R$112 milhões, e é resultado das
últimas aquisições, sendo R$100 milhões referentes à aquisição do Colégio Sigma e
R$25 milhões referentes à aquisição da parcela minoritária da MSTech.
Com isso, atingimos o índice de alavancagem de 12,8x EBITDA, o que estimamos ser
o nosso pico, uma vez que o exercício de 2014 será focado na captura de sinergias e
na integração desses ativos, onde não haverá novas aquisições. Com isso, vocês
podem esperar uma desalavancagem ao longo do ano de 2014.
Indo para o slide número 16, aqui entramos na performance individual dos negócios.
Vou passar mais rapidamente por esses slides, focando apenas nos principais pontos,
para deixar mais tempo para o Q&A.
Começando por sistemas de ensino, na comparação anual tivemos um crescimento
robusto, de 21% na receita, e uma manutenção na margem EBITDA no patamar de
53%.
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Indo para o slide 17, o desempenho financeiro das editoras, na comparação anual há
uma queda de receita de 9%, decorrente do menor market share no PNLD no ano de
2013.
A margem bruta subiu 4 p.p., de 30% para 34%. Porém, no ano de 2012 houve o
reconhecimento de um ajuste de inventário de R$20 milhões, que vale algo como 4
p.p. de margem EBITDA. Ou seja, a margem EBITDA ajustada de 2012 para 2013
permanece no patamar de 34%.
Indo para o slide número 18, aqui apresentamos a evolução da receita dos negócios
complementares, que são negócios de crescimento. Por isso, saímos de uma receita
anual de R$5,5 milhões em 2012 para R$22,8 milhões em 2013. O destaque fica por
conta da AlfaCon, que contribuiu com R$13 milhões na receita de 2013, que é o nosso
negócio de cursos preparatórios online para concursos públicos.
Indo para o slide 19, aqui apresentamos o desempenho das escolas e dos cursos
preparatórios, que também tiveram crescimento robusto, impulsionado pela aquisição
dos colégios Sigma e Motivo ao longo do ano.
No ano, temos a inclusão de efeito do Colégio Sigma desde outubro, contribuindo com
R$17,6 milhões, e Motivo desde agosto, contribuindo com R$11,8 milhões na receita,
ambos representando R$29,4 milhões na receita desse negócio. As margens EBITDA
foram mantidas no patamar de 21%.
Por último, chegamos ao slide 20, onde apresentamos a performance do nosso
negócio de idiomas. O EBITDA de 2013 ficou em um patamar de R$38 milhões, sendo
que, excluindo a amortização do contrato FIFA e o ajuste a valor presente dos
recebíveis, o EBITDA gerencial de idiomas passaria a ser R$43,3 milhões.
Neste trimestre, fizemos o processo de avaliação de ativos e passivos ao valor justo
do Grupo Ometz, e com isso houve uma redução no valor do contrato FIFA, que
resultou em um ajuste no 4T, uma reversão de R$3,9 milhões de despesa, fazendo
com que o total de despesa reconhecida no exercício de 2013 fosse de R$2,2 milhões.
Ainda teremos R$8,5 milhões a serem amortizados durante a Copa do Mundo
referentes a esse contrato.
Com isso, finalizo a apresentação de resultados financeiros, e abrimos para perguntas
e respostas.
João Carlos dos Santos, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Manoel, na sua apresentação,
você comentou que no dia 31 de janeiro estávamos com os sistemas de ensino com
um número de alunos 15% superior ano contra ano, que era uma boa indicação para o
ano, obviamente comparando com 31 de janeiro do ano passado.
Ao longo do ano passado, me corrija se eu estiver errado, tivemos um nível mais
elevado que a média histórica de cancelamentos, parte disso até por conta dos
contratos públicos, que houve alguns cancelamentos, mas também um pouco acima
da média nos contratos de escolas particulares. Nós poderíamos, talvez, inferir que
isso é um upside para esse número de 15%? E se você puder nos dar uma cor melhor
dessa quebra, quanto desses 15% de crescimento estão vindo de um e de outro.
Obrigado.
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Manoel Amorim:
Vou pedir ao Mario Ghio, que é o responsável pela unidade de negócios, que
responda a sua pergunta.
Mario Ghio:
Bom dia. Os 15%, entendemos que, por enquanto, são o melhor indicador que temos
da formação da base de alunos, restrita a esse período. Como você mencionou, o ano
passado era um ano de algumas incertezas na área pública, que não temos neste ano.
Na área privada, tivemos um cancelamento único relevante, uma escola apenas, no
2S13, e entendemos que também não deva acontecer isso neste ano. Não gostaria de
deixar como upside, mas deixar que essa indicação de crescimento da base é a mais
fiel que podemos ter neste momento.
O nosso crescimento veio forte no público e no privado. Um comentário interessante
aqui é que ele não está concentrado nas nossas marcas low end, foi um crescimento
que veio muito bem equilibrado entre cada uma das marcas e o posicionamento que
cada uma delas tem no mercado, tanto na rede privada quanto na rede pública. A rede
pública até surpreendeu um pouco, porque fechamos mais contratos Anglo do que
tínhamos previsto na virada do ano.
João Carlos dos Santos:
Está ótimo, Ghio. Muito obrigado. Se eu puder fazer uma segunda pergunta,
aproveitando o ensejo, que o Grupo Ometz teve essa reversão de tendência no 4T,
queria que vocês pudessem explorar um pouco melhor a estratégia para 2014, tanto
sob a ótica de franquias, como também sobre pricing, precificação dos contratos ao
longo de 2014. Obrigado.
Manoel Amorim:
Quero fazer só uma observação antes de responder essa segunda pergunta, em
relação ao nosso mix. Ainda estamos avaliando qual vai ser o incremento real médio
de preços nos nossos sistemas de ensino, porque embora tenhamos aumentado todos
os preços, de todas as marcas, em linha com a inflação, tivemos um bom desempenho
no público, que tem um preço menor, e estamos vendo também um crescimento
maior, o que é muito saudável no longo prazo para o negócio, das primeiras séries.
Isso terá um efeito mix que levará nossos preços médios a serem menores que a
inflação, embora, de novo, todas as marcas tenham recebido aumento em linha com a
inflação.
Não temos ainda esse cálculo final. Queremos esperar esse mês que está terminando
para ver como vieram os pedidos consolidados, mas creio que, antes mesmo da
divulgação do próximo trimestre, poderemos divulgar isso para o mercado.
Mas o intake foi o melhor que tivemos na história da Companhia. Foi meio que a
‘vingança’ do management em relação ao ano passado.
Em relação a sua pergunta, a respeito da estratégia de crescimento de franquias e de
preços para o grupo Ometz, já que tivemos um começo que não foi o que
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esperávamos, mas com muito bom entendimento do negócio, que acho que temos
hoje, nós resolvemos agora, no início do ano, tomar algumas medidas que afetarão o
nosso resultado negativamente no início do ano, mas que achávamos que eram
fundamentais para que pudéssemos ter um negócio sólido, sustentável, com os
interesses dos nossos franqueados alinhados com os nossos.
Isso passou por duas medidas. A primeira delas foi que identificamos algumas áreas
em que haviam sido abertas franquias no passado, e que nós achamos, com base do
nosso estudo de geomarketing, que já foi debatido e apresentado para vocês, que
aquelas franquias não deveriam ter sido abertas nas regiões em que foram, e nós
tomaremos medidas, junto com os franqueados, para promover o fechamento das
unidades fracas.
Algumas vezes elas são fracas e não estão indo bem, e aquele negócio não será
sustentável; e outras vezes, nessas menores, felizmente, elas foram colocadas em
áreas onde havia um franqueado forte e elas o canibalizaram, e acabamos tendo duas
franquias mais fracas.
Então, começamos esse processo. Achamos que teremos entre 30 ou 40 unidades
que, ao longo dos próximos dois anos, promoveremos, junto com os franqueados, o
fechamento.
A boa notícia é que nesse último trimestre tivemos uma quantidade de franqueados
menor que a do trimestre passado, já fruto desse trabalho; mas, por outro lado,
tivemos uma venda de material didático e matrículas, em quantidade absoluta, maior.
Para nós, é óbvio que isso é melhor. É uma boa notícia, que depois dos primeiros três
trimestres em queda, fechamos o 4T em alta, e é a mesma tendência que estamos
vendo para esse trimestre.
Mas por termos menos franquias, significa que as que ficaram estão mais fortes. Tem
número médio de alunos, matrículas, de venda de material didático, maior por unidade
que está aqui.
Esse processo de saneamento vai continuar. Não será nada drástico e nem repentino,
porque tem turmas em andamento etc., temos que fazer uma coisa muito bem
pensada e muito bem executada.
Por outro lado, a estratégia de expansão é uma estratégia de abrir, em uma das mais
de 700 localidades em que identificamos cientificamente, através de um estudo muito
detalhado, que podem acomodar uma franquia bem sucedida de uma das duas
marcas do Grupo Ometz. Já estamos com esse esforço a todo vapor.
Eu não posso anunciar agora, gostaria de terminar o trimestre deste ano para
anunciarmos quantas novas franquias serão abertas, e elas vão começando
compensar e a ter um saldo líquido positivo, eu espero, a partir do 2S, no ritmo que
estamos indo. No 1S ou no 2S; nós temos essa possibilidade, pelo que eu acabei de
ouvir do nosso Diretor de Expansão. Mas a estratégia é de, proativamente, buscarmos
novos franqueados.
Dentro desse esforço, temos três estratégias. A primeira delas é participarmos mais
ativamente da captura de novos franqueados, participando de shows, tendo acesso no
nosso site a uma área para novos franqueados interessados etc.
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A segunda estratégia, que é muito importante, nós criamos um comitê dentre os
franqueados para que eles promovam e trabalhem junto conosco na captura de novos
franqueados. Então, primeiro recebemos os leads, fazemos uma análise econômica do
candidato, para só deixar passar para a próxima fase de negociações quem realmente
tem a capacidade econômica de abrir uma franquia; e a última parte nós deixamos
com os nossos franqueados mais bem sucedidos, para que eles digam para o
franqueado em potencial como é o negócio, o que eles fizeram para dar certo etc.
Nós temos seis dos nossos maiores franqueados envolvidos nesse esforço, e eles
ganharão uma comissão. Parte da taxa de franquia vai para eles; 20%,
especificamente.
Então, eles estão muito engajados, e fizemos também um sistema de
comissionamento para todo e qualquer empregado da rede, seja de franqueados ou
da franqueadora, que indique um novo franqueado. Essa é nossa estratégia de
expansão. É tão simples quanto isso.
Em relação a preços, nós encontramos uma situação em que havia um desbalanço,
que estava começando a gerar uma insatisfação com nossos franqueados, pelo fato
de a franqueadora ter aumentado o preço do material didático muito acima da inflação
nos últimos dois anos, e dos preços das mensalidades que vão para o franqueado
terem ficado congelados nesse período.
Além disso, uma aproximação muito grande do preço do material didático do You
Move, que é uma marca que deveria estar mais voltada pra a classe C, com o preço
do material do Wise Up, que é uma marca mais voltada para as classes A e B. Então,
o que fizemos também foi ‘engolir a pílula amarga’ agora e fazer logo, para começar a
fortalecer economicamente a franquia.
Então, nós mantivemos o preço do material didático da Wise Up para 2014 congelado,
reduzimos em 10% o preço do You Move no material didático, para permitir que o
franqueado do You Move, que estava mais frágil, pudesse aumentar a mensalidade
acima da inflação sem, com isso, aumentar o preço para o aluno final, e
implementamos um aumento de mensalidade em linha com a inflação para o Wise Up.
São essas medidas que anunciamos no dia 4 de janeiro, na convenção anual do
Grupo Ometz. Elas foram, obviamente, extremamente bem recebidas pelos
franqueados. Nós criamos dois conselhos: um conselho de expansão, que já
mencionei, e um conselho comercial, e estamos vendo agora, no início do ano, um
engajamento muito forte dos nossos franqueados no negócio, mantendo a tendência
de crescimento que vimos no 4T13. Em suma, é isso.
Esqueci de mencionar na estratégia de expansão, nós teremos um evento em abril
para as escolas associadas aos nossos sistemas de ensino, para oferecê-las a
oportunidade de serem franqueadas das nossas marcas de inglês, ou pra trazer a
escola para dentro da escola, como uma atividade extracurricular, ou simplesmente
para eles serem franqueados, com uma unidade separada das suas escolas. Tem
uma demanda grande e crescente dentre as nossas escolas por esse tipo atividade.
Desculpe pela resposta tão longa.
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João Carlos dos Santos:
Perfeito, Manoel. Muito obrigado.
Guilherme Kono, Itaú Asset:
Bom dia. Na verdade, eu queria voltar um pouco à parte dos sistemas de ensino. Eu
sei que são dados preliminares, mas você comentou, Manoel, que todos os preços
devem subir com a inflação, mas o mix deve, em teoria, prejudicar um pouco o
crescimento de receita. Eu só queria entender se o crescimento do ETB chega a ser
tão significante que poderíamos ver preço médio flat ou um pouco abaixo no mix
quando vemos número total, ou não, teremos algum crescimento de ticket, mesmo
com crescimento forte de ETB.
Manoel Amorim:
Deixe-me começar pela última parte, que é sobre crescimento de ETB. Temos
contratos assinados com várias instituições de ensino que estão entrando para valer
no ensino técnico através do Pronatec, utilizando capacidade ociosa.
Ghio, você pode dar o exemplo das maiores com quem temos contrato assinado?
Mario Ghio:
Guilherme, vou explorar um pouco essa questão do ETB. Nós já divulgamos o Ser
Educacional no final do ano passado. As demais, como ainda não combinados com
elas como levaremos a informação ao mercado, eu prefiro deixar isso para tão logo
possamos fazer o contato com elas. Mas das cinco de capital aberto, quatro são
nossas clientes do sistema ETB.
Exatamente hoje, o Governo Federal está liderando definitivamente as vagas de
Pronatec que ele está aprovando para cada uma dessas instituições, porque existe um
recurso por parte de várias delas.
O que eu poderia dizer é que, aquilo que eles já liberaram sem contestação das
instituições que nós atendemos, está bem dentro do que nós havíamos previsto como
o nosso 1S14, e tem chance, com os recursos de várias instituições impetraram com o
MEC, que possamos capturar mais alunos, porque elas poderão, obviamente, captar
melhorar.
Eu me comprometo com vocês a, tão logo o Governo Federal feche a lista de que
vagas estão liberadas, para quem e em que praças, possamos lhes dar um cheiro de
como começa para valer esse negócio da ETB no Pronatec. Mas é muito animador o
negócio.
Manoel Amorim:
São 80 contratos assinados para o fornecimento de material didático agora neste ano
de 2014.
Em relação aos sistemas de ensino, a preço, deixar claro que todos os preços subiram
pela inflação. Mas existe um efeito de mix. Esse mix tem, quanto mais alta a série, um
preço maior. Se é escola privada, um preço maior que no público.
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Então, teremos um efeito mix em que o cheiro inicial é de que esse preço médio estará
bem abaixo da inflação, em virtude de termos tido um intake muito bom do Governo, e
de termos também tido um crescimento desproporcional nas séries mais baixas, o
que, no longo prazo, é ótimo para nós.
Mas ainda é cedo para dizer exatamente quanto é.
Guilherme Kono:
Está certo. Só para terminar, Manoel, quando você fala em inflação, eu posso pensar
em IPCA mesmo, ou naqueles 6,05% que foi a inflação em educação que eles
soltaram?
Manoel Amorim:
IPCA.
Guilherme Kono:
OK. Obrigado.
João Carlos dos Santos, BTG Pactual:
Obrigado por pegarem novamente a pergunta. Na verdade, queria entender um pouco
a dinâmica de CAPEX para 2014. Será que vocês poderiam falar um pouco sobre
isso? Obrigado.
Manoel Amorim:
O CAPEX, nós vamos submeter ao Conselho na reunião do dia 19. Eu não teria
problema nenhum de dar uma orientação, um flavor, um cheiro do CAPEX para o ano
de 2014 depois que a proposta tenha sido aprovada.
Em linhas gerais, para suportar o negócio, não haverá mudanças significativas. Na
verdade, temos um evento que vai consumir um CAPEX extraordinário, que é a
mudança da nossa sede. Nós vamos consolidar todas as unidades de São Paulo em
um único local, e isso deve ter um custo aproximado de R$15 milhões.
E estamos considerando, mas ainda não tem nenhuma decisão final, a compra do
imóvel do Anglo na Rua Tamandaré, porque os herdeiros decidiram vender, e aquela,
para nós, é uma unidade simbólica, estratégica, e estamos avaliando as opções.
Nós temos um contrato de aluguel que é válido até o final de 2016, então estamos
avaliando diferentes alternativas. Temos um terreno ali do lado, pode ser que
construamos uma escola nova para o Anglo, não só para acomodar o cursinho, mas
também para poder criar uma escola Anglo de nível médio, inicialmente. Estamos
avaliando alternativas.
Isso tudo deve estar mais claro ao longo dos próximos 30, 45 dias, e aí poderemos dar
uma cor melhor para o CAPEX deste ano.

11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T13
Abril Educação (ABRE11 BZ)
28 de fevereiro de 2014

João Carlos dos Santos:
Perfeito, Manoel. Desculpe insistir no assunto, mas com relação a investimento
editorial, essa questão do PNLD, novas tecnologias, tem alguma mudança nesse
sentido?
Manoel Amorim:
Não.
João Carlos dos Santos:
Está ótimo, então. Muito obrigado.
Vitor Leonardo Souza, GBM:
Bom dia, Manoel. Obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, minha pergunta
inicial foi maravilhosamente respondida na própria pergunta do João. Então, vou só
dar um follow-on sobre o que eu tinha para perguntar, que é basicamente como
podemos trabalhar, aparentemente com essa substituição de unidades na parte do
Wise Up, porque vocês estão fechando algumas franquias e abrindo outras. Então,
acho que a base de alunos era de 70.000, agora já está na casa dos 60.000, ela está
diminuindo.
Como podemos trabalhar assim até o final do ano? Quão agressivo será o fechamento
de novas unidades? E falar um pouco das expectativas até para abertura de novas
unidades, para haver uma recomposição da quantidade de alunos perdidos através
dessa reforma. Muito obrigado.
Manoel Amorim:
Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que existe, ao longo do ano, uma queda
histórica de número de alunos. Nós temos no 1T sempre um número de alunos maior
do que no último trimestre. Por quê? Porque a maior captação do ano é a do 1T, e
você tem uma vida média de alunos de 11 meses; o curso é de 18, mas a vida média
de alunos é de 11. Então, existe uma queda natural. Isso não deve ser interpretado
com uma tendência.
Fora isso, e agravando um pouco a fotografia para 2013, conforme já havíamos
reportado, tivemos uma queda de matrículas em relação ao ano anterior nos três
primeiros trimestres do ano de 2013, e conseguimos reverter isso no ano de 2014.
Isso é só para dar perspectiva e melhor entendimento do modelo de negócios em
relação a essa variação do número de alunos.
Quanto ao que podemos esperar de projeção de crescimento da quantidade de
franqueados deste ano, eu vou me comprometer aqui a, até o final de março,
podermos fazer um dia para investidores e analistas para poder dar uma fotografia
mais atualizada de como estão essas tendências.
A tendência está boa. Como eu disse, inicialmente nós achávamos que no 2S
começaríamos a ter um crescimento líquido positivo, mas com o que estamos vendo
até agora do ano, pode ser que isso aconteça até no 1T.
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Mas como eu não tenho ainda todos os dados, e tem alguns eventos importantes para
acontecerem agora no final de março em relação à expansão geográfica, eu me
comprometo a, dentro de quatro a seis semanas, fazermos um evento especial para
podermos dar um pouco mais de cor e facilitar a modelagem de vocês que
acompanham o nosso negócio, no que diz respeito à quantidade de franqueados do
Wise Up.
O que eu posso dizer é que não teremos, daqui para frente, nenhuma variação que
seja significativa em relação à quantidade do número de franqueados. Pode cair um
pouco, muito pouco, pode subir um pouco nesse 1T, mas a tendência ao longo do ano
é termos um crescimento que esperamos que será importante na quantidade de
franqueados.
Mas eu me comprometo, em quatro a seis semanas, a dar uma previsão mais
responsável para vocês do que se fosse dar essa dica agora.
Vitor Leonardo de Souza:
OK, Manoel. Obrigado. Bom dia a todos.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Manoel Amorim para as considerações finais.
Manoel Amorim:
Muito obrigado pela participação de todos neste call. Vamos manter um calendário de
relações com investidores e analistas bastante robusto neste ano, para poder dar
bastante transparência e conhecimento para vocês da tendência dos nossos negócios.
Mais uma vez, obrigado, e bom feriado para todos. Até logo.
Operadora:
A teleconferência da Abril Educação está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
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