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Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Abril Educação. A apresentação dos resultados do 2T14 foi
gravada pelo Diretor Presidente, Mario Ghio, e pelo CFO e DRI, Guilherme Mélega.
Para a sessão de perguntas e respostas, estarão presentes o Diretor Presidente,
Mario Ghio, CFO e DRI, Guilherme Mélega e Sandra Matsumoto, Relações com
Investidores.
Informamos a todos os participantes que essa 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. Elas 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. Mario Ghio, Diretor Presidente. Por favor,
Sr. Ghio, pode prosseguir.
Mario Ghio:
Bom dia a todos, e obrigado por participarem da teleconferência do 2T da Abril
Educação. Farei a apresentação da parte inicial, que engloba os destaques do período
e o desempenho operacional. Na sequência, passo a palavra ao nosso CFO,
Guilherme Mélega, para apresentar parte do desempenho financeiro do período.
Começando pelo slide número dois, passarei a vocês um resumo dos principais
acontecimentos. Esse foi um período de importantes acontecimentos para a
Companhia, que vou dividir em dois grupos: os de relevância estratégica, na parte
superior do slide, e os de impacto financeiro, logo abaixo.
Seguindo com os de relevância estratégica, o principal foi o anúncio da operação entre
a Abrilpar e Tarpon, com a conclusão da operação no final da semana passada, no dia
07 de agosto.
Concomitantemente à conclusão da operação, o Conselho de Administração aprovou
a convocação para a AGE para a migração para o Novo Mercado, o mais alto grau de
gestão corporativa e transparência. Ainda como parte do evento, ao final de junho
anunciamos a nova estrutura organizacional, já sob meu comando.
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No slide quatro, comentarei em mais detalhes as mudanças efetuadas. A estratégia de
negócios da Abril Educação não se alterou com a entrada do novo investidor na
Companhia. As mudanças, que já estão em andamento, foram exclusivamente de
ordem tática, com foco total na integração, eficiência operacional e melhor alocação do
nosso capital.
Agora comentando sobre o impacto financeiro, no 2T reconhecemos uma provisão
para reestruturação que impactou nosso EBITDA em R$27,9 milhões, que são gastos
não recorrentes atrelados às rescisões trabalhistas para adequação à nova estrutura;
despesas de recompra de estoque de distribuidores com baixa performance em venda
em algumas regiões, mas que já foram distratados; e também saneamento da rede de
franquias com o objetivo de fortalecer nossa base atual de franqueados em Wise Up.
Essas ações visam a eficiência operacional aliada aos projetos iniciais de integração,
e certamente a melhor alocação de capital e dos nossos esforços.
Como vocês podem ver no slide dois, partimos do EBITDA recorrente e ajustamos
pela provisão para reestruturação, encerrando o trimestre com EBITDA ajustado por
essa despesa não recorrente de R$28,4 milhões, portanto, um crescimento de 14%
em relação ao 2T13, e de R$163,5 milhões nos primeiros seis meses, um crescimento
de 49% sobre os meses seis meses do ano passado.
Agora vamos para o slide número três, para apresentar a vocês como ficou a nossa
base acionária após a entrada da Tarpon. No slide três, vocês podem ver a
composição antes e depois da operação entre Abrilpar e Tarpon. As principais
alterações estão na redução da posição da Abrilpar, que, conforme anúncios feitos,
passou de 65% do capital votante para 38%, e de 46% do capital total para 21%.
A Tarpon, por sua vez, passou a deter, desde o dia 07 de agosto, 24% do capital
votante e 20% do capital total. Os acionistas ainda assinaram no dia 07 de agosto um
acordo vinculando as ações ordinárias representativas de 45% do capital votante da
Companhia, sendo 60% pela Abrilpar e 40% pela Tarpon.
O principal objetivo desse acordo é conferir determinados direitos de veto à Tarpon;
regularizar a isenção de administradores e a transferência de ações de emissão da
Companhia, por exemplo.
Vamos agora para o slide número quatro. Esta estrutura já é de conhecimento de
todos, mas quero deixar algumas considerações importantes sobre ela. As diretorias
assinaladas em amarelo representam as quatro novas diretorias criadas quando
assumi a Presidência da Companhia.
A Diretoria de Marketing, Vendas, Comunicação Institucional e a Diretoria de Inovação
e Conteúdo foram desdobradas da antiga Vice-Presidência de Produtos e Serviços
Pedagógicos, que antes estava sob o meu comando.
A Diretoria de Vendas, Marketing e Comunicação cuidará da captação de novos
clientes, com foco único e exclusivo no marketing para apoiar as vendas, já que
nossas marcas já estão consolidadas e muito bem reputadas.
A Diretoria de Inovação e Conteúdo será responsável pela gestão e inovação do
conteúdo para todos os negócios, sem obrigações com a venda e o pós-venda.
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Essa divisão e especialização teve o intuito de permitir que a nova Vice-Presidência de
Serviços Pedagógicos e Relacionamento concentrasse suas ações no cliente e no
acompanhamento do pós-venda, fidelizando a base e reduzindo ainda mais o churn
dos nossos negócios.
Essa Vice-Presidência assumiu também o departamento de Operações de Logística,
onde concentram-se os maiores problemas com nossos clientes.
Uma nova Diretoria criada foi a de Planejamento Estratégico e Gestão de
Performance, que eu considero particularmente essencial para garantir a
concretização das metas estabelecidas pela Companhia, com acompanhamento
diário.
Por fim, a Diretoria de Integração e M&A, também recém-criada, terá como missão
incorporar as oportunidades de melhoria de gestão, identificadas internamente ou pela
consultoria Galeazzi, que irão nortear as iniciativas da Abril Educação a curto e médio
prazo. O foco será, doravante, em entrega de receita mais do que em economia de
custo; mais em como crescer do que em como economizar.
Vamos para a parte do desempenho operacional, no slide seis. Neste slide
destacamos o crescimento do negócio de sistemas de ensino, que desde o final de
2013 engloba não somente as marcas tradicionais de sistemas de ensino, mas
também o sistema de ensino técnico da ETB e o programa O Líder em Mim.
Primeiramente destaco a menor taxa de devolução dos sistemas de ensino
tradicionais, que ficou em 3,2% nesse trimestre, versus 4,2% no mesmo período do
ano anterior. Como resultado, tivemos um crescimento da nossa base de alunos de
14%, totalizando 635.000 alunos, matriculados em 2.158 escolas privadas e públicas.
O forte crescimento registrado na rede pública contribuiu para a queda do ticket médio,
resultando em um crescimento de 3% no ticket médio consolidado de sistemas de
ensino.
Outros dois destaques são: o avanço de 127.000 alunos no sistema de ensino técnico
da ETB, em decorrência do reconhecimento dos alunos oriundos do Pronatec; e o
crescimento de 24.000 alunos do programa O Líder em Mim. As duas marcas
somadas no ano passado possuíam apenas 7.300 alunos, e atualmente possuem
158.500 alunos em conjunto.
Passando para o slide de número sete, o destaque das editoras foi o bom resultado
das aprovações das obras inscritas para o PNLD deste ano, com divulgação em 2014
e venda em 2015. Tivemos o índice de aprovação de aproximadamente 77%, bem
superior aos 55% obtidos no programa de referência no ano espelho.
Nossas marcas tiveram o maior número de disciplinas aprovadas, com dez das 12
disciplinas no ensino médio – não foram aprovadas as obras de espanhol e artes. No
entanto, acreditamos que temos um bom espaço para obter um ótimo desempenho no
PNLD deste ano.
No que se refere ao volume no mercado privado, perdemos 0,5 p.p. de market share
neste segmento: saímos de 19,7% em 2013 para 19,2% em 2014 de market share, de
acordo com nosso levantamento interno.
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A redução das vendas ocorrida no trimestre decorre da maior penetração de sistemas
de ensino, da perda de share e da postergação de vendas especiais para a área
pública.
Quando analisamos o ciclo de vendas, que vai de julho do ano passado até junho
deste ano – vejam o gráfico do lado direito –, tivemos uma queda de 11% na
quantidade, mas que foi compensado pelo aumento do ticket médio também de 11%,
em função da concentração de vendas em coleções premium.
Como comentei no plano de reestruturação, já visando uma melhora operacional de
nossos distribuidores, identificamos alguns que estavam com baixa performance e já
efetuamos o distrato comercial. Isso tem um custo, mas nos concentraremos nos
parceiros com mais potencial de atuação.
O mercado público no 2T é sazonalmente mais fraco, e a queda reportada na
quantidade de livros vendidas é explicada pela postergação de vendas para o
Governo, mas com expectativa de retomada no 3T14. Em 2013, tivemos a venda de
700.000 livros a mais em relação ao 2T14.
Para finalizar, estamos no período de divulgação de nossas coleções aprovadas para
o PNLD de 2015. Estimamos que até o início de setembro os professores da rede
pública iniciem o processo de inclusão no sistema do FNDE das escolhas dos livros
para este programa.
Mudando para o slide de número oito, ao consideramos o segmento de escolas, por se
tratar de matrículas de alunos para todo o ano letivo, o crescimento em bases
comparáveis permanece o mesmo reportado no 1T14, de 3%, totalizando 13.200
alunos, com a inclusão de 7.800 alunos das aquisições recentes. O ticket médio
cresceu 10% nos alunos de colégio por conta do efeito de mix entre férias e cursos
No segmento de cursos preparatórios, ou cursinhos, que têm uma dinâmica bem
diferente das escolas, houve uma redução de 4% no número de alunos, compensada
por um ticket médio que cresceu 11% em virtude dos aumentos praticados.
Passando para o slide nove, temos os destaques para o negócio de idiomas. As
escolas de idiomas Red Balloon e Grupo Ometz encerraram junho com 85.500 alunos,
matriculados em 424 escolas.
A Red Balloon encerrou junho com 14.400 alunos, em oito unidades próprias e 40
franqueadas, que já incluem a abertura de 15 novas unidades. Em relação ao
encerramento de junho de 2013, a quantidade de alunos e franquias avançou 11% e
60% respectivamente, frente ao mês de junho de 2014.
O Grupo Ometz encerrou junho deste ano com 71.100 alunos matriculados e 376
unidades franqueadas, o que representou um crescimento de 9% na quantidade média
de alunos por franquia em relação a junho de 2013, com uma redução de 7% no total
de franquias.
As marcas do Grupo Ometz venderam 10.500 kits de material didático no 2T14, o que
foi 5% abaixo ao 2T13, com 11.100 kits. Já as matrículas neste 2T totalizaram 14.400,
praticamente estáveis em relação ao mesmo período de 2013. Vale lembrar que neste
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negócio a venda de kits se dá de 30 a 60 dias após a conclusão da matrícula do aluno,
quando as aulas efetivamente começam.
Essa redução na quantidade de kits vendidos era esperada, com um trimestre que foi
cheio de feriados e o evento da Copa do Mundo, com menos dias úteis para a venda
de matrículas e de materiais didáticos.
Agora passo a palavra para Guilherme Mélega, nosso CFO, que comentará o
desempenho financeiro do período.
Guilherme Mélega:
Início com o slide 11, demonstrando o breakdown da receita, com evolução do mix dos
nossos negócios. No acumulado, o destaque fica para a retração das editoras, que,
conforme já mencionado, tiveram uma queda nos volumes vendidos, e por isso saem
de 31% de participação em 2013 para 19% em 2014. Esse impacto decorre também
da postergação de vendas para o segmento público, que em 2013 contribuiu com
cerca de R$15 milhões para receita das editoras, e neste ano não ocorreu no 2T.
Ainda no acumulado, outro destaque fica por conta de escolas e cursos. Com
incorporação de Sigma e Motivo desde janeiro desse ano, a participação desse
segmento saltou de 21% em 2013 para 27% em 2014.
Indo para o slide número 12, demonstramos a contribuição individual de cada negócio
para o crescimento da Companhia. Em termos contábeis, nossa receita subiu 28% no
2T14, e 39% no 1S14. Este crescimento inclui a receita das aquisições do Grupo
Ometz, e dos colégios Motivo e Sigma.
A contribuição mais significativa para o crescimento de nossa receita continua com o
negócio de sistemas de ensino, que somou à receita da Companhia R$83,7 milhões
no 2T14, 25% acima do 2T13. Esse resultado foi favorecido pelo reconhecimento do
faturamento do sistema de ensino técnico ETB para ceder aos alunos oriundos do
Pronatec, no montante de R$11,2 milhões, e pelo efeito líquido de R$7,7 milhões
referentes às antecipações de pedidos do 2T14 para o 1T14, e do 3T14 para o 2T14.
No 1S14, o negócio de sistemas de ensino somou R$185,9 milhões, 30% acima do
1S13. Em bases comparáveis, pelos efeitos mencionados no início, vemos um
crescimento de 9% no 2T14 e 10% no 1S14. A menor contribuição veio das editoras,
que, conforme mencionado no slide sete, tiveram queda na quantidade de livros
vendidos.
No negócio de idiomas, as marcas do Grupo Ometz também apresentaram uma queda
de 7% na receita do 2T, em bases comparáveis. Esse efeito é decorrente, conforme
mencionado anteriormente, pela queda de 5% na quantidade de kits vendidos,
impactada pela menor quantidade de dias uteis no período da Copa do Mundo.
Indo para o slide número 13, demonstraremos a representatividade dos negócios nos
custos da Companhia. Na comparação do 1T, em base contábil, o CMV avançou 28%
do 2T14, e 22% no 1S14. Esse crescimento decorre do reconhecimento dos novos
ativos adquiridos que no 2T13 não existiam, como o Grupo Ometz, os colégios Sigma
e Motivo, e também da antecipação de pedidos dos sistemas de ensino. Esses efeitos
em conjunto representam um acréscimo de R$14,5 milhões ao custo do 2T14, e
R$29,4 milhões no 1S14.
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Ao excluirmos esses efeitos, na visão bases comparáveis, o CMV recuou 1% no 2T14,
e 4% no 1S14. Essa redução decorre da postergação dos cursos atrelados ao PNLD
2015 em decorrência do atraso do período de divulgação do programa, mas que
deverão se deslocar para o próximo trimestre.
Indo para o slide 14, entrando na parte das despesas com vendas, gerais e
administrativas da Companhia, gostaria de iniciar a explicação destacando o seguinte:
como já mencionado pelo Ghio, no 2T14 reconhecemos R$27,9 milhões de despesas
de provisão não recorrentes, oriundas do plano de reestruturação da Companhia, que
impactaram as despesas do período e, consequentemente, o EBITDA.
Dos R$27,9 milhões reconhecidos, R$21,2 milhões referem-se a rescisões trabalhistas
para adequações à nova estrutura organizacional, R$3,1 milhões a distrato comercial
com distribuidores de livros didáticos, e R$3,6 milhões a saneamento da rede de
franquias de idiomas. As despesas totais do 2T14 foram de R$167 milhões, 57%
superiores às do 2T14; e no 1S14 foram de R$320,8 milhões, 58% acima do mesmo
período no ano anterior.
A variação de R$60,7 milhões no trimestre é composta em sua maioria por R$30,4
milhões de gastos corporativos, dos quais R$27,9 milhões relacionados à provisão
para reestruturação, e R$2,6 milhões a um incremento de despesas de aluguel,
condomínio e IPTU do novo prédio; R$20 milhões de incremento de despesas
relativas aos negócios adquiridos; R$3,8 milhões de crescimento orgânico dos
negócios; e por último, R$6,5 milhões de amortização da mais valia dos ativos
adquiridos, sem efeito no caixa da Companhia.
Passando para o próximo slide, número 15, temos a evolução do EBITDA da
Companhia, que teve crescimento de 14% no 2T14, e de 49% no semestre, incluindo
as despesas não recorrentes do plano de reestruturação e as contribuições dos novos
ativos adquiridos que no 2T13 não existiam, que são o Grupo Ometz, Sigma e Motivo.
Em bases comparáveis, o crescimento do EBITDA ex-reestruturação e ex-efeito fees,
de R$7,2 milhões, conforme amplamente discutido no final de 2013, foi de 21% no
2T14, e de 24% no semestre, sendo a maior contribuição dos sistemas de ensino, com
R$13,9 milhões no trimestre e R$25,7 milhões no acumulado do ano.
A menor contribuição de idiomas em bases comparáveis é reflexo do aumento dos
incentivos para os ranqueados na venda de kits, contribuindo para um aumento das
despesas com vendas, gerais e administrativas.
Indo para o último slide, número 16, temos a evolução da dívida líquida da
Companhia. Saímos de uma dívida líquida de R$591 milhões no 2T13, para R$805
milhões no 2T14, em função das aquisições feitas ao longo dos últimos 12 meses.
Quando comparamos o 1T14 com o 2T14, a dívida líquida caiu R$39 milhões, em
função da geração de caixa do período. Desta forma, mantivemos nosso índice de
alavancagem em 2,4x EBITDA.
Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
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Marcelo Santos, JPMorgan:
Bom dia a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. Eu tenho uma dúvida sobre o
Wise Up: vocês considerariam, por acaso, uma redução de preço do material, ou uma
venda modular, vender tudo de uma vez como forma de acelerar as vendas de kits? É
minha pergunta estratégica.
Mario Ghio:
Marcelo, bom dia. Todas as perspectivas estratégicas, nós consideramos quando nós
olhamos o futuro do negócio, mas quero lhe dar a perspectiva que o nosso foco em
Wise Up agora é de fazer o saneamento da rede e bater o ano passado no modelo do
jeito como é, do negócio da maneira como ele funciona.
Embora no 2T, pelos efeitos aqui já comentados na apresentação, tenhamos tido o
impacto de uma venda menor de kits por conta de dias úteis, já vimos em julho uma
perspectiva bem melhor, batendo o ano passado tanto em matrículas quanto em kits
vendidos.
Naqueles dois pontos focais de Wise Up, que são bater o ano passado, a nossa
expectativa é que agora a partir de julho, a coisa volte ao normal; e o saneamento da
rede é mais importante neste momento para nós do que lançar um novo modelo de
negociação, isso porque, diminuindo o número de franquias que não estão
performando, o sistema inteiro fica mais sólido, mais saudável.
Enquanto isso, obviamente, estamos planejando já os próximos lançamentos, o novo
kit, com mais ainda material digital, com mais oportunidades de o sujeito que perdeu
uma aula conseguir repor isso a distância. Achamos que é mais por este caminho do
que mudar o modelo de negócio.
Lembrando também que temos um esforço, que agora ganha momentum, que é o
Wise Up Teens, em que esse jogo todo passa para uma dinâmica de adolescentes. A
decisão é da família, quem paga é o pai; portanto já temos, até pelo tamanho do
curso, que é de 36 meses, uma dinâmica completamente diferente, e apostamos
bastante no sucesso desse novo produto.
Marcelo Santos:
Obrigado. Pegando um gancho nessa questão do Wise Up Teens, em que etapa
vocês estão na questão de cross-selling do Wise Up Teens com os clientes de
sistemas de ensino?
Mario Ghio:
Essa campanha que os números refletem agora, ainda não é propriamente o que
chamamos de cross-sell, mas é muito mais uma sinergia comercial entre o dono da
franquia de rua que tem as portas abertas por nossas escolas e sistemas de ensino
para divulgar o seu produto Wise Up Teens dentro dos parceiros.
A sinergia mesmo, o cross-sell vem a partir do nosso projeto chamado In School, que
é a abertura da microfranquia para ensino de inglês dentro da escola. Nós vamos
pilotar, agora no 2S, dez unidades em que isso está acontecendo; algumas são
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escolas próprias nossas, outras são escolas de parceiros, para fazer ajustes finais na
metodologia.
As primeiras impressões são positivas, as famílias são muito desejosas de que o
inglês seja dado dentro da escola para não precisar transportar a criança, comodidade
e segurança. Lançaremos isso para valer no ano que vem, e isso é o que efetivamente
chamamos de cross-sell.
Marcelo Santos:
Perfeito. Muito obrigado.
Tales Freire, Bradesco:
Bom dia. A Companhia aumentou bastante o nível de investimento em conteúdo
editorial desde o IPO, e parte disso foi para renovação das edições dos livros didáticos
das editoras, principalmente para o mercado privado. Com as coleções renovadas,
havia até uma expectativa de ganho de market share. Eu gostaria de saber se a queda
no market share é explicada pelo forte aumento de preço do livro didático ou se há
alguma razão específica para isso. Essa é minha primeira pergunta.
Mario Ghio:
Bom dia, Tales. Quando olhamos o investimento editorial consolidado, o CAPEX,
precisamos ter a dimensão de que grande parte dele é alocada, na verdade, para o
PNLD. O fluxo do investimento editorial, se fosse um rio, uma corrente de dinheiro,
primeiro passa pelo PNLD e depois deságua no mercado privado.
Então, majoritariamente, os investimentos feitos pela Companhia foram para o PNLD e
também para a incorporação de toda a área digital, esta que é válida tanto para o
PNLD, quanto para o mercado privado.
Eu responderei sua pergunta em duas vertentes diferentes, então: a qualidade das
obras que estamos vendendo tem valor agregado maior, o que explica o aumento do
ticket médio. Se pegarmos os dez best sellers privados da campanha comercial deste
ano versus os dez best sellers da campanha anterior, só didáticos, estamos falando de
um aumento de ticket médio de 18% porque são obras novas, renovadas, com mais
conteúdo digital, e portanto as famílias pagam mais por elas.
Na vertente estritamente comercial, de fato tivemos essa queda de 0,5% de market
share. É uma queda que está muito ligada ao ensino fundamental 1, ao desempenho
das nossas coleções de ensino fundamental 1 que foram lançadas agora, neste ano
de 2014, para começar a gerar resultado no ano que vem.
Além disso, já mapeamos que tem distribuidores nossos que não performaram; por
isso, inclusive, a reestruturação, algumas áreas importantes em que resolvemos tirar o
distribuidor e atuar diretamente por falta de desempenho dele.
E tem uma melhoria geral do comando comercial que irá fazer efeito. Esse time novo
do comercial está trabalhando pela primeira vez no PNLD deste ano. Acabado o
PNLD, vamos esse novo time para o mercado privado do ano que vem, com
resultados no ano que vem, quando espero que revertamos essa situação.
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Tem menos a ver com CAPEX editoria e tem mais a ver com o comando da área
comercial.
Tales Freire:
E teve alguma empresa que você possa destacar em que a competição tenha sido
mais forte, que tenha ganhado bastante market share neste ano específico?
Mario Ghio:
Tales, eu não gostaria de fazer disclosure desse tipo de informação. O que posso
dizer é que continua um mercado altamente concentrado entre as quatro grandes
editoras, ou os quatro grandes grupos editoriais. Um ano um ganha 0,5%, o outro
perde, o outro retoma 0,3% no ano seguinte; o mercado privado continua sem
mudança de cenário.
No ano passado, como você sabe, os pequenos ganharam espaço no PNLD, porque
foi um PNLD longo. Nós esperamos uma reversão este ano exatamente pelo fato de o
PNLD estar sendo curto em virtude da Copa do Mundo, que estrangulou o período de
divulgação.
Tales Freire:
OK. Minha segunda pergunta é com relação ao Red Balloon. Vocês assinaram um
número bom de novos contratos, que pode praticamente triplicar o número de
franquias em relação ao começo do ano. Isso sugere que, no período de alguns anos,
o número de alunos também possa triplicar. Eu gostaria de saber qual é a expectativa
do número de alunos por nova franquia, e qual é o tempo para essas franquias ficarem
maduras.
Mario Ghio:
Expectativa de número de alunos por franquia é um pouco mais difícil de lhe passar.
Você pode pegar a média histórica das nossas unidades próprias, porque elas
refletem mais ou menos o que uma franquia é quando atinge a maturidade.
Em termos de prazo para chegar lá, os números mostram que em mais ou menos três
anos atingimos a velocidade de cruzeiro do número de alunos em uma franquia do
Red Balloon.
Acho importante dar a dimensão de que, daquelas 200 cidades possíveis no Brasil
para ter uma unidade Red Balloon, em muitas deles atuaremos com o In School, ou
seja, com a microfranquia dentro de uma escola, que pode ter alguma limitação de
espaço em comparação com uma franquia de rua.
Mas acho que suas expectativas são bastante razoáveis. Temos 200 possibilidades de
novas unidades Red Balloon, o que é substancialmente mais do que o que temos hoje.
É um aluno em uma idade em especial que conhecemos muito bem. Então, se na
Wise Up estamos com foco no saneamento, no Red Balloon estamos com foco total
de ‘soltar as rédeas’ e deixar o negócio crescer.
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Tales Freire:
OK. Muito obrigado.
Rodrigo Gastin, BTG Pactual:
Bom dia. Obrigado pela pergunta. Queria entender um pouco mais como fica a
dinâmica do PNLD para o 2S. Agora que as obras já estão aprovadas, queria saber se
vocês podem passar um pouco mais de informação do ponto de vista de volume. E
mais do que isso, também aquela parte da penetração de conteúdo digital no
programa, que no ano passado já vimos um aumento disso. Queria saber como vocês
estão enxergando a penetração do conteúdo digital no PNLD deste ano e como isso
pode de fato impactar o ticket médio do programa em geral.
A segunda pergunta seria em relação a essa provisão de três milhões em relação à
compra do estoque das editoras. Realmente, como funciona a dinâmica disso para
frente, se é realmente um one-off que passou nesse trimestre e não devemos ver mais
à frente. Queria entender um pouco melhor como isso funciona. Obrigado.
Mario Ghio:
Rodrigo, se você me permite, vou começar pela segunda parte, porque acho que ela é
um pouco mais curta e me dá tempo de responder com mais qualidade a primeira
parte da sua pergunta.
Não esperamos fazer novas provisões de reestruturação de distribuidores. O que
tínhamos para fazer nós reconhecemos agora. De certa forma, nós fomos
conservadores, porque este valor de R$3,4 milhões reflete a recompra do estoque do
distribuidor, mas já imaginando que parte desse estoque é obsoleta e teremos alguma
dificuldade de vender. Então, tudo o que conseguirmos vender desses R$3,4 milhões,
acaba havendo reversão nessa provisão.
Estamos bem alinhados com nossa malha de distribuição. Aqueles com os quais
renovamos o contrato estão alinhados com o apetite comercial que queremos ter para
o próximo ciclo comercial do mercado privado. Então, não devemos ter mais nenhum
tipo de provisão nesse sentido.
Com relação ao PNLD, agora estamos praticamente no fim do momento de
divulgação. Foi um ano bastante atípico, as escolas públicas fecharam, em todos os
estados menos três, desde antes da Copa do Mundo até o fim dela. Então, de fato, no
PNLD deste ano, se o Governo não postergar nenhuma data, continuar mantendo o
dia 22 de agosto como o início do preenchimento pelos diretores das escolas e das
escolhas dos professores, teremos tido alguma coisa como 22 dias úteis de
divulgação, o que faz deste o PNLD mais intenso da história.
Nós nos preparamos bastante para que essa guerra fosse bastante intensa,
abastecemos todos os canais de divulgação, uma série de inovações de marketing
que entraram em campo no momento adequado.
Portanto, nossa expectativa com o PNLD é boa, não só por toda essa ação comercial
que eu descrevi sucintamente, mas sobretudo porque a nossa coleção de obras
aprovadas é muito boa. Nas dez principais disciplinas, estamos concorrendo com pelo
menos uma obra; e as duas disciplinas que não aprovamos – artes e espanhol – são
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disciplinas de compras menores. Espanhol usualmente é 20% do total de idiomas, e
artes neste ano o Governo comprar para somente 1/3 dos alunos.
Do ponto de vista digital, Rodrigo, você me fez a pergunta mais difícil de todas. Até
como vice-presidente da Abrelivros, nós não temos essas informações do Governo. A
compra digital deste ano é distinta da do ano anterior, quando o Governo comprava
objetos digitais isolados, não comprava um livro digital como neste ano.
Mas nós temos a expectativa, e isso tem sido reforçado pelos nossos interlocutores
dentro do Governo, de que o Governo pretende remunerar bem o desenvolvimento
digital, assim como fez no ano passado.
Ano passado tivemos uma boa surpresa no momento da aquisição de objetos digitais,
e este ano nossa expectativa – não posso ir além disso – é de que o Governo
reproduza a sistemática do ano passado, embora a mecânica não esteja clara nem
para eles.
No ano que vem, que é fundamental 1, a coisa muda de figura. O Governo tem
oscilado um pouco no seu desejo digital. Para o fundamental 1, embasado em
pesquisas de que a disponibilidade de computadores em escolas de ensino
fundamental é pequena, eles comprarão os materiais para os professores, mas
também não temos ainda uma descrição muito clara de como será.
Então, eu lhe deixo um ‘cheiro’ de que o PNLD, na nossa opinião, para nossa
Companhia, está bem; aprovamos bem, estamos divulgando com toda a humildade e
dedicação possível. E na parte digital também somos a Empresa que mais aprovou,
tivemos 85% dos nossos livros digitais aprovados, até superior ao volume de
aprovações impressas, que foi de 77%, mas não sabemos, e francamente ninguém do
nosso mercado sabe, como o Governo pretende pagar isso.
Rodrigo Gastin:
Perfeito, Ghio. Muito obrigado.
Guilherme Mélega:
Recebemos aqui uma pergunta pelo webcast, do Vitor Natal, da Neo. A pergunta é:
“com relação ao saneamento do Grupo Ometz, a provisão feita nesse trimestre já
contempla o plano de saneamento como um todo ou podemos esperar mais algum
impacto dessa iniciativa no futuro próximo?”. Vou passar para o Ghio responder.
Mario Ghio:
Vitor, bom dia. Obrigado pela pergunta. Não, nós estamos provisionando agora tudo o
que entendemos que é o saneamento da rede de franqueados Wise Up.
‘Saneamento’, eu até comento com o Guilherme aqui, não é uma palavra que eu
goste. Eu gosto mais de ‘fortalecimento das unidades’ que ficam. Portanto, aqueles
alunos que estão dispersos em torno de várias unidades na mesma região terão a
oportunidade de estudar em uma só unidade maior, mais forte, mais rentável para nós
e para o franqueado.
Nós reunimos todas as unidades que entendemos que devam ou serem fundidas com
a mais próxima, ou simplesmente fechadas, e provisionamos tudo agora, nesse 2T. E
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é óbvio que, como gestores, nos empenharemos o máximo possível para conseguir
transferir os alunos entre as unidades sem que tenhamos que executar essa provisão.
Do ponto de vista de caixa, ela não aconteceu ainda, e vamos nos esforçar ao máximo
possível para que os alunos continuem conosco, estudando nas outras unidades mais
próximas.
Operador:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Mario Ghio para as considerações finais.
Mario Ghio:
Queria comentar com todos que participam da nossa conferência que, dos quatro
negócios clássicos da nossa Companhia, em sistemas e ensino e escolas começamos
muito bem o ano.
Em sistemas de ensino, quando vocês olharem o semestre, verão um crescimento
orgânico de dois dígitos em nossa base de alunos, acompanhado do crescimento do
ticket médio. E quanto somamos as novas iniciativas de sistemas de ensino, tivemos
um crescimento orgânico de 41% na base de alunos.
Nas nossas escolas, a oportunidade de crescimento sem a abertura de novas
unidades, o que faremos no ano que vem, era limitada; mais ou menos, o espaço
ocioso que tínhamos nas escolas permitiu esses 3% de aumento de alunos nas
unidades atuais, e é um negócio que daqui até o final do ano é bastante previsível e
estável.
O foco da gestão da Companhia está no PNLD, como eu tive a oportunidade de
responder nas perguntas, e também na captura de novos alunos, sobretudo para as
marcas do Grupo Ometz.
Dando uma perspectiva um pouco mais geral, o foco da Companhia nesse novo
momento de vida da Abril Educação é o da eficiência operacional, da boa alocação de
capital. Toda a reestruturação dos executivos de primeiro nível foi feita tendo em vista
esses dois objetivos principais.
Me despeço de todos, contando com a presença de vocês para nossa conferência do
3T. Muito obrigado, e bom dia a todos.
Operador:
A teleconferência da Abril Educação está encerrada. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da
qualidade do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos
ou prejuízos que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta
transcrição. Este documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o
conteúdo deste documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela
MZ. Por favor, consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais
condições e termos importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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