Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T14
Abril Educação (ABRE11 BZ)
13 de maio de 2014

Operadora:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Abril Educação. A apresentação dos resultados do 1T14 foi
gravada pelo Diretor Presidente, Manoel Amorim, e pelo CFO e DRI, Guilherme
Melega. Para a sessão de perguntas e respostas estarão presentes o Vice-Presidente
de Produtos e Serviços Pedagógicos, Mario Ghio, CFO e DRI, Guilherme Melega, 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:
Muito obrigado pela participação de todos na nossa conferência de resultados do
1T14. Vou começar pelos destaques do período.
Nossa receita líquida avançou 48% em relação ao 1T13, totalizando R$333,7 milhões.
O EBITDA ajustado da Companhia totalizou R$135,1 milhões neste trimestre, o que
representa um avanço ainda maior, de 59%.
Este crescimento é composto, tanto de receitas quanto de EBITDA, por crescimento
orgânico da Companhia, assim como das aquisições que foram feitas após o 1T13,
que não compõem a base de 2013. Se considerarmos apenas o crescimento orgânico
da receita, este crescimento foi de 12% e o crescimento do EBITDA de 27%.
A geração de caixa operacional neste trimestre foi também muito forte, de R$120,8
milhões, comparada a uma geração no 1T13 de R$97,5 milhões, uma elevação de
24%.
Nós encerramos março com a melhor campanha de captação de alunos de sistemas
de ensino já feita pela Companhia, tanto nos sistemas de ensino tradicionais como nos
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sistemas de ensino ETB e no programa O Líder Em Mim. Atingimos 689.000 alunos
atendidos pelas nossas marcas.
Nos sistemas de ensinos tradicionais, crescemos tanto no segmento público quanto no
privado, atingindo 656.000 alunos atendidos pelas cinco marcas de sistemas
tradicionais.
As instituições parceiras do sistema de ensino técnico ETB conquistaram 116.000
vagas no Pronatec, o que representa cerca de 50% do total de vagas oferecidas pelo
programa nesse 1S. Ainda não vimos nenhum faturamento desse programa agora no
1T, porque os faturamentos começam a partir de abril.
No programa O Líder Em Mim, encerramos março com um total de 28.400 alunos,
matriculados em 112 escolas. Esse é um crescimento bastante elevado quando
comparado com as 15 escolas que tivemos no programa piloto de 2013, e superou
bastante a meta que tínhamos para 2014, com a assinatura de 97 novos contratos e
renovação integral de todas as escolas que participaram de 2013.
Finalmente, como evento subsequente, agora em maio, no dia 5, anunciamos a
alienação da participação de 51% do capital social das ações de emissão da Escola
Satélite, que havia sido adquirido em fevereiro de 2012. Depois de três anos,
chegamos à conclusão de que este negócio, embora um negócio importante, não
chegaria a ter um tamanho que justificasse a permanência no nosso portfólio de
investimentos. Vamos manter o negócio através de uma parceria comercial com os
sócios da Escola Satélite, mas deixaremos de ser sócios da mesma.
Passando agora ao desempenho operacional de cada negócio, começando por
produtos e serviços pedagógicos na área de sistemas de ensino, em relação aos
sistemas de ensino tradicionais tivemos, nas escolas privadas, um crescimento de 9%
na quantidade de alunos atendidos, chegando a quase 563.000 alunos; no ensino
público, tivemos um crescimento de alunos atendidos bastante significativo, de 51%,
atendendo, a partir deste ano, quase 93.000 alunos. No consolidado, passamos de
580.000 a 656.000, crescendo 13%.
Ao somarmos o crescimento dos sistemas de ensino técnico ETB, que pulou de 2.200
alunos para 5.100, e do Líder Em Mim, que pulou de 4.600 alunos para 28.400, o total
de alunos atendidos, como eu havia mencionado anteriormente, saiu de 587.000 no
1T13 para 689.000 neste trimestre, representando um crescimento de 17% na
quantidade de alunos atendidos.
Chegando agora à página cinco da nossa apresentação, olhando para o desempenho
operacional das nossas editoras, a quantidade de livros vendidos nesse 1T14 foi de
2,5 milhões, abaixo dos 3 milhões vendidos nos três primeiros meses de 2013. Porém,
quando olhamos para a campanha comercial para o ano letivo de 2014, que começou
em julho de 2013 e se encerrou agora em março de 2014, o nosso crescimento foi de
20% quando comparado com o mesmo período do ano passado.
Esse é um período em que vendemos livros didáticos para as escolas privadas para o
ano de 2014. Ele se inicia em julho do ano anterior e vai até março do ano em
questão, de forma que o nosso negócio de editoras continua a apresentar uma
tendência positiva.
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Essa queda de volume no 1T14 foi compensada pelo aumento de preço no mercado
privado, o que manteve a receita, como será visto posteriormente, com uma tendência
estável.
Olhando agora para o desempenho operacional das escolas de cursos preparatórios,
na página seis, nossa quantidade de alunos cresceu 54%, principalmente por causa
da aquisição dos colégios Motivo e Sigma, que fizemos no 2S13 e não estavam,
portanto, na base no 1T13.
Se levarmos em consideração o crescimento em bases comparáveis, foi um
crescimento de 3% na base de alunos, que veio acompanhado de um crescimento de
dois dígitos nas mensalidades, de forma que o crescimento da receita foi bastante
significativo, também como será visto posteriormente, na análise financeira dos
negócios.
Finalmente, na página sete, concluindo a descrição do desempenho operacional dos
nossos negócios, em idiomas tivemos, neste 1T14, 82.500 alunos assistindo nossas
aulas de inglês, tanto no Red Balloon quanto no grupo Ometz, com 14.500 e 68.000
respectivamente, e a quantidade de franquias de 420, sendo 45 no Red Balloon,
crescimento já expressivo em relação ao ano passado, e 375 no grupo Ometz.
Estamos passando por um processo de saneamento da base de franqueados do
Grupo Ometz. Por isso, apesar de termos assinado alguns contratos de franquia este
ano, a base de franqueados parece estável em relação ao último trimestre.
A quantidade de kits vendidos subiu 1%, apesar da queda em relação ao mesmo
período do ano passado da quantidade de franqueados, e a quantidade de matrículas
subiu 2%.
Portanto, a Companhia teve, conforme a apresentação que fizemos algumas semanas
atrás, um crescimento de matrículas e de quantidade de kits vendidos, apesar de uma
queda de franquias de 6% em relação ao 1T13. Isso se traduziu em um crescimento
médio de número de alunos por franquia, o que é muito importante para a saúde dos
nossos franqueados, de cerca de 5%. Temos visto a manutenção dessa tendência de
reversão de queda desde o 3T13.
Passo agora a palavra ao nosso CFO, Guilherme Melega, que cobrirá os resultados
financeiros consolidados e de cada um dos negócios. Muito obrigado.
Guilherme Melega:
Inicio no slide nove, demonstrando o breakdown da receita com a evolução do mix dos
nossos negócios. Os destaques do 1T ficam para as inserções das receitas dos
negócios de idiomas e escolas e cursos preparatórios, Sigma e Motivo, no montante
de R$73,3 milhões. Com isso, a participação das escolas sobre a receita total
aumentou de 14% para 18%, e, no caso de idiomas, de 3% para 17%.
Como consequência da contribuição originada pelas novas aquisições, a participação
de sistemas aparece diluída, com uma redução de 4 p.p. No entanto, ao excluirmos o
efeito das aquisições, o negócio de sistemas de ensino salta de 34% para 41% da
receita no 1T.
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Indo para o slide número dez, demonstramos a contribuição individual de cada
negócio para o crescimento da Companhia na receita. Em termos contábeis, nossa
receita subiu 48% no 1T. Este crescimento inclui a receita das aquisições 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 avanço da receita. No 1T14, a contribuição à
receita da Companhia foi de R$102,2 milhões. Neste montante, está incluído uma
antecipação de receita de pedidos do 2T14 para o 1T14, de R$9,3 milhões.
Basicamente em função da realização da Copa do Mundo em junho e julho, as escolas
estão antecipando o segundo pedido. Essa antecipação não foi provocada pela
Companhia, mas trata-se de uma organização de calendários das nossas escolas
associadas.
Em bases comparáveis, que exclui os efeitos como as aquisições e a antecipação de
sistemas de ensino, vemos um crescimento de 12% em nossa receita. A menor
contribuição veio das editoras, que, conforme mencionado anteriormente, apesar do
aumento de preço do segmento privado, da ordem de 7%, não tivemos volume maior,
volume este ficando mais concentrado no faturamento do 4T.
Indo para o slide número 11, demonstramos a representatividade dos negócios nos
custos da Companhia. Na comparação do 1T, base contábil, o CMV avançou 18%.
Esse crescimento decorre do reconhecimento dos novos ativos adquiridos que no
1T13 não existiam – o Grupo Ometz, os Colégios Sigma e Motivo –, e também da
antecipação de pedidos de sistemas de ensino. Esses efeitos em conjunto
representaram um acréscimo de R$16,4 milhões ao custo. Ao excluirmos esses
efeitos, na visão bases comparáveis, o CMV recuou 8%.
O importante é notar que o crescimento de custo é menor que o crescimento da
receita, resultando em um avanço das margens da Companhia, na visão contábil, de 5
p.p. no ano, saindo de 73% no 1T13 para 78% no 1T14; e na visão bases
comparáveis, a margem bruta salta, também de 73% para 78% no 1T14.
Indo para o slide número 12, entrando na parte das despesas com vendas, gerais e
administrativas da Companhia, tivemos no trimestre um aumento de 60% em nossa
base de despesas, representando um incremento de R$ 57,5 milhões. Deste valor,
R$38,1 milhões são do reconhecimento de despesas dos negócios adquiridos, que
não estavam na base do ano anterior; R$8,1 milhões de aumento da amortização da
mais valia desses ativos adquiridos; R$10,5 milhões do crescimento orgânico, puxado
pelos negócios de sistemas e escolas, com despesas variáveis atreladas ao
crescimento da receita, como direitos autorais, comissões, royalties e reforço na
equipe comercial; e R$800.000 de incremento de gastos corporativos com consultoria,
estruturação das áreas de holding e plano de ações.
Indo para o slide número 13, temos a evolução do EBITDA da Companhia, com
crescimento de 59% no 1T, já incluindo as contribuições dos negócios de idiomas, do
Grupo Ometz, e Colégios Sigma e Motivo, que não estavam na base do 1T13. Além
da antecipação de pedidos de sistemas de ensino, esses efeitos em conjunto
beneficiaram o EBITDA ajustado no trimestre em R$27,4 milhões
Em bases comparáveis, excluindo esses efeitos, o crescimento do EBITDA foi de 27%
no 1T14, sendo a maior contribuição de sistemas de ensino, com R$13,3 milhões.
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Indo para o slide número 14, reconciliamos o lucro líquido da Companhia. Nós
retornamos, para o nosso lucro líquido cash basis, a amortização da mais valia de
intangível dos negócios adquiridos de R$14,6 milhões, e o beneficio fiscal oriundo
desses ágios das aquisições de R$19,8 milhões.
Somando esses dois efeitos, temos um beneficio de R$34,4 milhões no lucro líquido,
que não está refletido da demonstração contábil. Desta forma, o lucro líquido passa
para R$53,6 milhões para R$91 milhões no 1T13.
Indo para o slide número 15, temos a estrutura de capital da Companhia e a evolução
da dívida líquida. Saímos de uma dívida líquida de R$161 milhões no 1T13 para
R$844 milhões no 1T14, basicamente em função das aquisições feitas ao longo do
ano passado.
Quando comparamos o 4T13 com o 1T14, a dívida líquida cai R$48 milhões, em
função da geração de caixa operacional do período. Desta forma, reduzimos nosso
índice de alavancagem para 2,4x EBITDA.
Nos slides 16 a 20 entramos na performance dos negócios. Vou passar rapidamente
por esses slides para alocarmos mais tempo para perguntas e respostas.
Começando por sistemas de ensino, que teve a melhor campanha de captação de
alunos, contribuindo para o crescimento robusto de 33% na receita, com avanço no
EBITDA de 5 p.p. saindo de 60% para 65% no 1T14.
No slide 17 temos o desempenho das editoras. Na comparação anual, a queda de 2%
na receita, decorre do não reconhecimento de volume do segmento público, portanto
sem receita no 1T14; e uma manutenção na receita do privado, beneficiado por um
aumento de 7% nos preços, compensando parcialmente a queda de 10% no volume
de livros vendidos no 1T.
Com o recuo da receita e a queda de volumes, tanto o custo quanto as despesas
caem de 9% para 2%, respectivamente. A margem bruta sobe 2 p.p., passando de
77% para 79%.
No slide 18, temos os negócios complementares com crescimento significativo. O
destaque fica com a Alfacon, que contribuiu com R$6 milhões de receita no 1T14, que
é nosso negócio de cursos preparatórios online para concursos públicos.
No slide número 19, escolas e cursos preparatórios, demonstrando crescimento
robusto em receita. No 1T14, temos a contribuição à receita dos Colégios Sigma e
Motivo, nos montantes de R$20,9 milhões e R$7,8 milhões, respectivamente.
Excluindo essas aquisições, o crescimento da receita foi de 11%.
Por ultimo, nosso negócio de idiomas, que apresentamos no slide 20. A receita dessa
linha de negócios totalizou R$57,4 milhões, com EBITDA de R$17,1 milhões e uma
margem de 30%.
A receita líquida do Red Balloon aumentou em R$4,9 milhões no 1T, decorrente do
aumento na base de alunos, do aumento de preço de materiais e da mudança no
processo de distribuição do material didático, que passou a ser feita, em sua grande
parte, diretamente ao franqueado, sem a intermediação da distribuidora. Já o Wise Up,
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contribuiu integralmente ao trimestre, com R$45 milhões de receita, sem comparativo
no 1T13.
Manoel Amorim:
Não tendo nada mais a adicionar, agradeço mais uma vez a participação de todos
nessa apresentação de resultados do 1T14, e estaremos agora disponíveis para
responder as perguntas que surgirem, dando a oportunidade para o nosso VicePresidente de Produtos e Serviços Pedagógicos, e o nosso CFO, Guilherme Melega,
de responder as perguntas que os participantes tiverem.
Rodrigo Gastin, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Eu queria tentar entender um pouco melhor a parte de cross-selling,
o quanto vocês já estão conseguindo extrair de sinergias entre as diferentes áreas de
negócio, e que processo vocês estão elaborando internamente para aumentar essa
captura ao longo de 2014. Vocês citaram, inclusive, em eventos recentes, a
possibilidade de usar escolas próprias e as próprias escolas da rede de sistemas de
ensino como potenciais franquias para os business de idiomas.
Se pudessem dar uma visão um pouco melhor de como esses processos estão
acontecendo in house, ou seja, para captura justamente dessas sinergias, não só
necessariamente de idiomas, com escolas, com learning systems, mas tudo que vocês
estão fazendo no sentido de captura de sinergias. Obrigado.
Mario Ghio:
Bom dia, Rodrigo. Eu vou separar sua resposta em dois núcleos. Um núcleo é aquilo
que nós já estamos fazendo e aquilo que faremos nos meses subsequentes.
O que já fizemos no cross-sell foi a introdução com mais agressividade de
paradidáticos das editoras dentro das escolas de sistemas de ensino. Ano passado,
tínhamos conseguido vender pouco mais de 30.000 a 40.000 livros paradidáticos para
as escolas de sistemas de ensino, e este ano conseguimos encaixar 253.000 livros
nos nossos parceiros de sistema, o que, francamente, ainda é bastante tímido,
considerando que estamos com menos da metade dos nossos alunos lendo apenas
um livro por ano. Mas já é resultado desse esforço.
Eu queria ressaltar que, de todos os contratos do Líder em Mim, do OLEM, 81 desses
contratos foram nas escolas dos sistemas de ensino. Portanto, este tem se mostrado
também um produto com bastante aderência à nossa base de clientes, o que reforça
aquela nossa tese de que as famílias estão de fato buscando uma maior permanência
do filho na escola, a tendência de período integral.
E eu aproveito exatamente essa necessidade, essa demanda da família para justificar
o nosso próximo esforço, que é exatamente com a área de idiomas, que reuniremos
os nossos parceiros de 117 localidades estratégicas para anunciar a esses parceiros
dos sistemas de ensino a prioridade que eles têm para a utilização de algumas das
nossas marcas de idiomas.
Obviamente, temos parceiros mais adequados para o Red Balloon, outros para o
YouMove e outros para o Wise Up, mas esse é um trabalho que se inicia no próximo
mês e que entendemos que tem uma excelente perspectiva, porque, novamente, as
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famílias têm demandado que seus filhos fiquem mais tempo na escola, e o ensino e
aprendizado de inglês é um dos núcleos de maior desejo da família.
Acho que essas são as iniciativas, aquelas que já estão em andamento. Obviamente,
este ano estamos impulsionando muito mais ainda paradidáticos, muito mais O Líder
em Mim, e começando finalmente o trabalho de expansão de idiomas.
Rodrigo Gastin:
Perfeito, Ghio. Ficou bem claro. Obrigado.
Diego Moreno, Merrill Lynch:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira sobre o learning system: queria
saber se vocês já têm alguma visibilidade sobre a questão das devoluções, e o quanto
vocês estão esperando que sejam essas devoluções.
A segunda é sobre o Wise Up. Nós vimos que no 1T vocês tiveram uma iniciativa de
convencer os franchisees de fechar algumas lojas, buscando manter apenas as lojas
mais rentáveis. Queria saber se no 2T, ou ao longo do ano, essa é a expectativa,
ainda fazer esse clean up para de fato ver o business de Wise Up picking-up mais em
2015. Queria entender se essa é, de fato, a cabeça do management.
Mario Ghio:
Diego, nós vamos separar em dois. Eu vou responder sobre learning system e o
Guilherme vai falar sobre Wise Up.
Quanto às devoluções, como estamos reportando o trimestre que se encerrou em
março, a quantidade de devoluções que costuma acontecer nesse período do ano é
muito pequena. Então, ainda não dá para termos um cheiro de como essas
devoluções se comportarão ao longo do ano.
Com todos os melhores dados que temos subsequentes ao encerramento do
trimestre, não temos porque acreditar que ela será muito diferente da nossa média
histórica de devoluções.
Por outro lado, na sua pergunta o mais importante é projetar um pouco da base de
alunos, e eu acho que caberia comentar aqui que não tivemos nenhum cancelamento
relevante, ou nenhum cancelamento comparável ao do ano passado, que tivemos com
quase 5.000 alunos e isso acabou atrapalhando um pouco a nossa base.
Não temos por que crer que, a essa altura do campeonato, tenhamos esse tipo de
efeito, de modo que fica a nossa sugestão de que, por enquanto, os percentuais
históricos de devolução são a nossa melhor expectativa para as devoluções.
Guilherme Melega:
Vou lhe dar um pouco de cor sobre a rede do Grupo Ometz. Já temos, até 30 de
março, assinados, 22 novos contratos para abertura de novas unidades. Essas
aberturas ocorrerão ao longo do ano de 2014; isso é o que já temos assinado. Eu
estarei sempre me comunicando com vocês com base em contratos assinados.
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É claro que nosso apetite e, ainda, nosso esforço interno é para atingirmos números
muito mais relevantes que esses 22. Esses 22 refletem o esforço do 1T.
Com relação ao saneamento da rede, já temos, sim, um número melhor para dividir
com vocês. Nossa expectativa é que, até o final do ano, podem ser consolidadas 30
unidades franqueadas, que são unidades que estão em áreas de baixo ou até sem
potencial. Essas unidades e esses alunos podem ser direcionados a outras unidades
que estão em regiões mais saudáveis para continuar o crescimento.
Isso é o que tenho no momento sobre a rede do Grupo Ometz.
Diego Moreno:
OK. Muito obrigado.
Marcelo Santos, JPMorgan:
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Tenho algumas dúvidas um pouco
mais técnicas, para entender um pouco melhor os custos do 1T. Vocês mencionam, na
parte de sistemas de ensino, um crédito de PIS/COFINS, e eu queria entender um
pouco mais por que esse crédito teria sido maior que no outro ano. Seria mais uma
questão de que vocês compraram insumos e ainda não usaram, então na hora em que
usar, isso compensa um pouco?
E a segunda pergunta é em relação à questão dos exemplares aos professores, que
vocês citam que também foi algo que ajudou um pouco a margem das editoras. Queria
ter uma ideia, mais ou menos, do tamanho, porque provavelmente isso vai acabar
acontecendo no 2T. Essas são as perguntas.
Guilherme Melega:
Deixe-me falar um pouco dos custos de sistemas de ensino. Realmente, tivemos uma
série de custos positivos no 1T dentro de sistemas de ensino. Só para elencá-los, um
deles é o crédito de PIS/COFINS. Tivemos uma provisão muito menor de obsoletos,
também, dentro do negócio de sistemas de ensino, e já estamos observando o
benefício de um menor custo gráfico com o movimento que fizemos de encerrar as
atividades gráficas do Maxi e movê-las para o Anglo. Já estamos enxergando as
sinergias disso.
Com relação ao crédito de PIS/COFINS, na maneira como tomamos esse crédito, ele
está ‘linkado’ à compra do papel e não à utilização desse papel. Então, antecipamos
este ano as compras de papel, exatamente porque vimos o USD em elevação e
também o preço da commodity em elevação, e fizemos um estoque mais cedo de
papel, o que representou um crédito maior. Já levamos esse crédito a resultado
quando o tomamos.
Então, está ligado a essa compra de papel. Isso, ao longo do ano, será equacionado,
à medida que formos utilizando esse papel. Então, é um efeito sazonal de 1T, que
será equalizado ao longo do ano.
Com relação a editoras, o efeito positivo que tivemos no nosso custo foi que ainda não
começamos a divulgação dos nossos livros, e a divulgação é feita através dos free
copies, para o PNLD, especificamente para o mercado público. No período
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comparável do ano passado, já tínhamos gastos nessa linha, como disponibilizações
desses free copies para os professores.
Isso vai acontecer. Não aconteceu no 1T e vai acontecer no 2T. Não estamos
reduzindo a quantidade de free copies, muito pelo contrário; estamos elevando em
relação ao ano passado essa quantidade de free copies ao patamar histórico que
sempre utilizamos.
Marcelo Santos:
Está ótimo. Obrigado.
Luiz Fernando, Bradesco:
Bom dia a todos. Minha pergunta é com relação à despesa do lado corporativo. Acho
que nesse trimestre ficou perto de R$12,5 milhões, ou seja, se anualizar vai dar
alguma coisa perto de R$50 milhões, o que é abaixo do que foi registrado no ano
passado. Dá para imaginar essa queda? Ou não, vai ter alguma diferença sazonal?
Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é sobre o PNLD deste ano: quando vai sair a lista das aprovações
dos títulos, e qual é a sua expectativa quanto a isso? Obrigado.
Guilherme Melega:
Vou responder sua pergunta sobre gastos com holding, e aí vou passar a palavra para
o Ghio, para ele falar do PNLD.
Realmente, gastos com holding, se você anualizar esse gasto do 1T, será um gasto
inferior ao do ano passado. Isso porque, no ano passado, tivemos um valor ao redor
de R$10 milhões que foram gastos one-time com M&A, que, este ano, não existirão.
Porém, a partir de agora, desse mês de abril, teremos outro patamar de gastos com a
nova holding. Saímos da nossa sede, que ficava na Marginal Tietê, e viemos para a
Marginal Pinheiros, e isso tem um incremento de custo.
Ainda não posso lhe passar valores exatos, porque configuram guidance, mas posso
dizer que o total de gastos referentes ao ano passado talvez seja uma boa proxy do
que vamos gastar este ano, quando incorporarmos esses novos gastos com a
estrutura de holding.
Mario Ghio:
Luiz, estamos, obviamente, todos ansiosos aqui com a liberação das obras aprovadas.
Estamos nessa primeira etapa do PNLD, que é descobrir quais obras foram
aprovadas, para, então, irmos à divulgação em campo.
A melhor expectativa hoje que a Secretaria de Educação Básica do MEC nos passou é
que até o final do mês de maio eles efetivamente liberam esse catálogo das obras
100% aprovadas e aquelas que são chamadas de aprovadas com correções pontuais,
e que, portanto, já poderíamos começar a divulgar; esta que será uma divulgação
bastante interessante, porque tem uma Copa do Mundo no meio. A melhor
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expectativa, então, é que em maio conheceremos os livros e imediatamente iremos a
campo.
Nossa força comercial já está, de certa forma, se preparando, estamos treinando todo
mundo, estamos equipando melhor nossos comerciais, estamos desenvolvendo metas
bastante claras de distribuição dos nossos livros de amostra de maneira mais eficiente
do que fizemos na última campanha.
E, junto com o que o Guilherme mencionou, ao contrário do ano passado, quando
tínhamos reduzido em quase 40% o volume de livros de divulgação, este ano estamos
voltando ao patamar histórico do ano espelho e portanto, como tem uma altíssima
correlação entre divulgação e, depois, a adoção, entendemos que vamos retomar
nosso share histórico também neste programa, que este ano é de Ensino Médio.
Luiz Fernando:
Obrigado.
Guilherme Kono, Itaú Asset:
Bom dia. Na verdade, eu só queria confirmar: então, essa compra antecipada de papel
é o que refletiu esse estoque bem mais alto no 1T14?
Guilherme Melega:
Essa compra de papel, sim, reflete um número maior de estoque. Mas o nosso
estoque, quando você pega o valor agregado dele, o valor absoluto, está muito similar
ao estoque do 1T13. Mas tem uma composição dele mais pesada em papel, sim.
Guilherme Kono:
E só uma segunda pergunta: havia alguma expectativa de, talvez, uma melhor
eficiência fiscal, dada a utilização do ágio, mas ainda vi uma despesa de imposto
relativamente alta. Ao longo do ano, isso deve diminuir? Ou vocês de fato não estão
conseguindo utilizar o ágio conforme esperado, ou como eu tinha uma expectativa um
pouco melhor?
Guilherme Melega:
Deixe-me lhe dar um pouco mais de cor sobre a utilização do ágio. O que você está
vendo na DRE é a constituição de provisão. No fluxo de caixa, quando você olhar o
efeito pago de IR, você está olhando o IR que estamos liquidando o exercício de 2013
das editoras, o ajuste anual. No ano passado, esse número foi menor, porque houve
uma antecipação maior de IR dentro do ano de 2012.
Então, parece que estamos pontualmente pagando mais IR, mas não estamos. Esse
IR se reflete exclusivamente ao IR das editoras, que não tem ágio. O ágio está dentro
dos ativos adquiridos do Wise UP, das escolas, do Anglo, que estão sendo usados.
Você pode ver que não tem IR pago dessas entidades. No DRE, você não verá o
número menor, porque continuaremos fazendo IR diferido dos resultados.
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Guilherme Kono:
Perfeito. Obrigado.
Operadora:
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Manoel Amorim para as considerações finais.
Guilherme Melega:
Aproveito para esclarecer que o Manoel não pode estar presente hoje. Ele fez uma
pequena cirurgia na semana passada, mas fez questão de gravar a apresentação do
call de hoje. Ele estará de novo aqui conosco na semana que vem.
Queria agradecer a vocês pela presença no nosso call do 1T. É um trimestre muito
importante na consolidação da base de alunos e de preços da maioria dos nossos
negócios. Isso vale para nossas escolas próprias, para as escolas do Red Balloon,
para o nosso negócio de sistemas de ensino, e também dentro do negócio de editoras
praticamente encerramos o ciclo do mercado privado.
Nosso foco agora no 2T está no PNLD, no lado das editoras. Assim que tivermos a
divulgação das obras aprovadas, vamos a campo fazer a divulgação e o marketing dos
nossos livros.
Temos um foco bastante grande na execução das editoras e, do lado de idiomas, na
busca contínua de matrículas para o negócio do Grupo Ometz e para a venda de kits.
Lembrando que o 2T é um trimestre bastante desafiador para o Grupo Ometz, com um
número muito menor de dias úteis do que tivemos no ano passado.
Mais uma vez, muito obrigado. E até o nosso próximo call.
Operadora:
A teleconferência da Abril Educação está encerrada. Agradecemos a participação de
todos. Tenham um bom dia.
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