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Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Abril Educação para apresentação dos resultados do 3T13. Estão
presentes os senhores Manoel Amorim, Diretor Presidente; Guilherme Mélega, 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 a todos. Obrigado pela participação na divulgação de resultados deste
trimestre. Este trimestre, conforme a sazonalidade do nosso negócio no que diz
respeito às editoras, é um trimestre com menos vendas e, como consequência, com
um resultado econômico menor, também.
Acho que todos que têm acompanhado o nosso negócio já estão habituados a essa
expectativa, que este ano foi acentuada com o fato de o PNLD ter atrasado um mês, e
consequentemente, ao contrário de todos os anos anteriores, nós não temos
contabilizado nenhuma receita ou resultado advindo dessa receita do primeiro mês do
PNLD, que normalmente acontecia no mês de setembro. Neste ano, não ocorreu, e a
receita estará toda concentrada, no que diz respeito ao programa do PNLD, no 4T13.
E é a nossa expectativa agora, com quase metade do volume já entregue, que esse
volume seja totalmente entregue até meados de dezembro. É o que nos indica hoje a
operação, tanto interna quanto a dos Correios, que é encomendada pelo Governo para
entrega dos livros do PNLD às escolas. Portanto, esperamos poder entregar todo o
volume do PNLD no 4T, e não houve nada de entrega nesse 3T.
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Apesar disso, a receita cresceu 29% no trimestre, o EBITDA cresceu 20%, e nós
tivemos um consumo de caixa bem menor do que no trimestre anterior, quando
consumimos R$12 milhões, e neste trimestre consumimos apenas R$2 milhões.
O desempenho do EBITDA neste trimestre foi afetado por itens que acreditamos não
serem recorrentes, em um total de R$8,6 milhões. Tivemos R$3,7 milhões de
despesas com M&A dos colégios Sigma e Motivo; tivemos a renovação de vários
contratos com os nossos executivos, acompanhados de planos de retenção, que
tiveram um impacto de R$3,6 milhões; e tivemos a internalização da atividade de
gestão jurídico-trabalhista, que antes era terceirizada. Essa internalização nos trará
uma economia, mas nós fizemos uma revisão de critérios de provisão nessa
transferência que nos levou a subir as provisões em R$1,3 milhão. Isso é como estão
constituídas essas despesas de R$8,6 milhões.
Portanto, acreditamos que a maneira correta de ver o desempenho, sem esses itens,
teria, para efeitos de modelagem, efeitos de análise do desempenho da Companhia,
de somar esse valor ao EBITDA reportado.
Conforme já anunciado anteriormente, nós vendemos 30 milhões de livros no PNLD. A
queda do volume em relação ao programa anterior correspondente foi parcialmente
compensada de forma significativa com o aumento de preços negociado, e teremos
um faturamento de R$235 milhões, que é esperado para o 4T, conforme já
mencionado anteriormente. Nosso market share total no programa, incluindo as
recompras, foi de 22%.
Nós quisemos destacar isso, o sistema de ensino técnico da ETB, nós fechamos
recentemente, e os resultados não estão refletidos no 3T, um contrato com o grupo
Ser Educacional e com a UniSant’anna, essas são as entidades que receberam maior
número de bolsas do Pronatec para atender a mais de 30.000 alunos, com a recente
decisão de descontinuar as atividades das escolas técnicas que geravam resultado
negativo para a Companhia, e nos focarmos na venda e na distribuição de sistemas de
ensino muito mais em linha com o que fazemos no restante da Empresa.
Nós esperamos ter um resultado bastante melhorado nos próximos anos, e
acreditamos termos nos posicionado nesse mercado com antecedência suficiente para
gerar, no mínimo, uma vantagem temporal em relação a outros competidores que
pretendam colocar material didático para a ministração desses cursos por terceiros, de
ensino técnico.
Já havíamos iniciado esse processo com o contrato com a Laureate, estendemos
agora para o Grupo Ser e para a UniSant’anna, e esperamos um crescimento bastante
razoável desse sistema de ensino novo, técnico. Estamos muito felizes com esse
crescimento robusto que já começamos a experimentar.
Aprovamos agora em setembro um programa de recompra de ações para atendimento
do exercício das opções de compra dos executivos, a fim de não causar diluição para
os acionistas.
E por último, finalizamos anteontem uma negociação para contratação da empresa de
consultoria Galeazzi, que nos auxiliará ao longo de todo o ano de 2014 com a tarefa
de integração e extração de sinergias e redução de custos dos nossos diversos
negócios.
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Conforme anunciado anteriormente, vamos agora dar mais ênfase ao crescimento
orgânico, mais ênfase à integração e extração de sinergias, desacelerando ao longo
do próximo ano de forma significativa a atividade de M&A.
Conforme eu também havia anunciado, ainda temos uma aquisição no pipeline; não é
uma aquisição, do ponto de vista econômico, significativa, mas do ponto de vista
estratégico é bastante importante. Ainda não temos total segurança de que ela vai se
materializar, mas caso venha a se materializar, acontecerá antes do final do ano e,
repito, já que temos dito isso há muitos meses, isso não é contraditório com a direção
que nós estamos tomando para o nosso negócio, de desenfatizar o M&A
temporariamente, no mínimo ao longo do próximo ano, e enfatizar mais a integração e
o crescimento orgânico dos nossos negócios, agora que construímos uma plataforma
de produtos e serviços bastante diversificada.
Com três trimestres do ano já concluídos, com o programa do PNLD já fechado e com
a visibilidade de que poderemos entregar todos os livros ao longo do 4T, a não ser que
uma grande surpresa ocorra, que não esperamos, e com o fato de o negócio do Wise
Up ser sazonalmente fraco no 4T, nós podemos reconfirmar o que havíamos
mencionado no call anterior, que o nosso resultado de EBITDA para o ano deve cair
dentro do range das expectativas dos analistas que cobrem o nosso negócio.
Passando para a página quatro, do desempenho operacional, olhando agora para os
nossos negócios de produtos e serviços pedagógicos. No que diz respeito a sistemas
de ensino, não houve nenhuma mudança em relação à quantidade de alunos no
sistema de ensino tradicional.
Tivemos um crescimento já definido no início do ano de 9% na quantidade de alunos
no privado, um decréscimo no público de 18%, gerando um consolidado de 5%; essa
fotografia não mudou.
O churn durante o ano é desprezível, e nós passamos a reportar, a partir desse
trimestre, o nosso negócio de sistemas de ensino de forma consolidada, incluindo os
dois sistemas de ensino que têm perspectivas de crescimento bastante positivas, na
nossa expectativa, que são: o sistema de ensino técnico da ETB, que neste trimestre
contava com 7.000 alunos; e o sistema O Líder Em Mim, que contava com 5.800
alunos agora no 3T.
A razão pela qual decidimos fazer isso, porque o universo de escolas e o universo de
alunos que nós atendemos com esses dois sistemas, que são basicamente sistemas
em que fornecemos material didático e serviços e treinamento para os professores da
escola para utilizá-los, além da tecnologia associada aos mesmos, têm exatamente a
mesma natureza que os nossos sistemas de ensino tradicionais e, no entanto, não
necessariamente são oferecidos pelas mesmas escolas.
No caso da ETB, a maioria dos nossos sistemas de ensino ETB está sendo oferecida,
ao contrário do que esperávamos inicialmente, que fossem servidos para as mesmas
escolas e sistemas do ensino, a grande maioria está sendo oferecida para outras
escolas, nos dado, portanto, até uma possibilidade de vender futuramente os nossos
sistemas de ensino tradicionais para essas escolas.
E no caso do Líder Em Mim, começamos a ter demanda por escolas que não são
clientes dos nossos sistemas de ensino tradicionais, com as marcas Anglo, pH, Geo,
Maxi e Ser, para serem atendidas apenas com o sistema de ensino do Líder em Mim.
3

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T13
Abril Educação (ABRE11 BZ)
14 de novembro de 2013

Então, vamos passar a reportar dessa forma, por clareza e facilidade de análise, a
quantidade de alunos que temos em cada um, porque não necessariamente são as
mesmas escolas clientes desse sistema de ensino.
Passando à página seis, o desempenho operacional das editoras, nesse trimestre, a
quantidade de livros vendidos para o Governo caiu substancialmente por causa do
atraso no PNLD. No entanto, aquilo que temos vendido para o mercado privado, no
acumulado do ano, que acho que é a maneira mais adequada de se olhar para o
desempenho das editoras no mercado privado, teve um crescimento de 14%. Isso é
relevante pelo fato de termos preços bastante maiores no mercado privado do que no
PNLD.
Passando à página seis, para o desempenho operacional do PNLD, apesar de termos
tido, como mostra o gráfico redondo à direita, o maior market share do programa,
quando considerada tanto a compra quanto a recompra de 22%, acima, portanto, 1
p.p. do próximo, nós continuamos a liderar esse programa.
Nossa queda de market share em relação aos três anos anteriores, mas mais
especificamente em relação ao ano de 2010, foi uma queda acentuada, especialmente
porque, no programa anterior, tivemos 100% de market share no idioma inglês, na
compra, e neste ano não participamos da compra e da venda correspondente de
idiomas. Tivemos um desempenho mais fraco, que não foi compensado por um
aumento de vendas no programa das outras matérias, conforme adiantamos.
Já demonstramos também, ao olhar para os 11 anos anteriores, que uma queda em
determinado ano não necessariamente significa uma tendência, porque são livros
diferentes, são decisões de compra completamente novas que são tomadas a cada
ano, conforme indica a página sete, o desempenho histórico do programa de compras
dos diversos programas.
Nas barras azuis, vemos o desempenho das compras do Ensino Fundamental II, que
foi comprado este ano, em que tivemos market share respectivamente de 28%, de
13% e de 26%, e agora de 16%.
Portanto, são coisas que podem ser perdidas com certa rapidez, de um programa para
outro, de um ciclo para outro, mas também recuperadas com muita rapidez, portanto
não deve ser vista como tendência, nem de um lado, nem de outro. Nosso
desempenho histórico ao longo de dez anos tem tido uma média superior a 20%.
Passando à página oito, em relação às escolas e cursos preparatórios, tivemos um
crescimento de número de alunos, orgânico, de 9%, acrescido agora pelo resultado do
Motivo, ainda não temos o Sigma nesse trimestre, de 2.700 alunos, passando,
portanto, a um crescimento acumulado de 26% em número de alunos no que vai do
ano, nos negócios de cursos e escolas preparatórias, que é um negócio que temos
gostado muito, que tem se mostrado muito estável, muito previsível, e temos
demonstrado, no caso do pH, capacidade de rentabilizar rapidamente as aquisições
que fizemos, assim como a abertura de novas escolas. Vou fazer um comentário a
respeito disso.
No caso do pH, e nós pretendemos reaplicar isso, além de termos sido capazes de
imprimir crescimento orgânico, aumentando o crescimento dos alunos com as
campanhas de matrículas, passamos a adotar o nosso material didático
paulatinamente nessas escolas e, no caso de marcas fortes, a acelerar o crescimento
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dos nossos sistemas de ensino ao adotarmos aquela marca nas regiões de influência.
Temos a oportunidade agora de reaplicar estas mesmas possibilidades, dependendo
de uma execução igualmente bem sucedida, tanto nas escolas Sigma quanto Motivo.
Outra coisa que consolidamos agora como experiência foi o êxito na abertura de
novas escolas. Abrimos duas escolas novas no pH, e essas duas escolas novas
passaram a ser rentáveis já no segundo ano, com contribuições incrementais ao
EBITDA no segundo ano.
Isso é algo que estamos olhando como possibilidade nos próximos anos, de abrir mais
unidades nas áreas em que tivermos essas oportunidades para as nossas três marcas
de escolas, o Sigma, o Motivo e o pH. O Anglo é um curso pré-vestibular, a dificuldade
seria um pouco maior.
Mas nessas escolas nós temos, primeiro, uma necessidade de CAPEX muito baixa,
nós colocamos as duas escolas do pH de pé com menos de R$1 milhão, e um
payback muito rápido, com as escolas já se mostrando rentáveis no segundo ano,
tendo feito breakeven no primeiro ano. É um investimento que nos parece ser bastante
interessante.
Passando agora ao desempenho do nosso negócio de inglês, de ensino de idiomas,
estamos com 82.000 alunos nos dois, 69.400 no Wise Up, 13.600 no Red Balloon,
com uma quantidade de franquias equivalente a 415.
Temos a satisfação de mostrar aqui que, pela primeira vez no ano, em setembro
tivemos um crescimento da quantidade de matrículas em relação ao ano passado, que
vinha com as matrículas bem abaixo do ano anterior. Entramos com nossas primeiras
intervenções no meio de agosto, vínhamos perdendo em relação ao ano anterior, na
primeira quinzena de agosto, tanto quanto perdemos em julho; a segunda quinzena de
agosto já se mostrou empatada, dando uma média ainda abaixo, mas já mostrando
uma tendência; e em setembro fechou 12% acima.
Vale salientar, lembrar que no modelo de Wise Up as receitas vêm posteriormente às
matrículas, porque elas advêm da compra de livros, do material didático, que
normalmente mostram lag de 30 a 60 dias após a matrícula. Portanto, devemos ver
esse efeito na receita entre outubro e novembro, desse incremento de matrículas no
mês de setembro.
Estamos também agora passando, no que diz respeito ao Wise Up em particular, por
uma revisão bastante completa da nossa base de franqueados. Conforme dissemos
no Wise Up Day, tanto em Nova York quanto aqui em São Paulo, fizemos um estudo
de geomarketing bastante detalhado, identificamos mais de 700 áreas onde podem ser
abertas franquias novas. Vamos começar agora a atividade de expansão geográfica, a
partir de 2014.
No Red Balloon, essa atividade já tinha começado. Vamos passar de 26 franquias este
ano para quase 50 no ano que vem, com a quantidade de contratos que já temos
assinados para o ano que vem. Esperamos agora começar a imprimir esse ritmo no
Wise Up, onde a concentração geográfica ainda é muito grande, como era no Red
Balloon.
No entanto, vamos passar também, e estamos procurando estimular isso para alguns
franqueados, por alguma consolidação de escolas, que foram abertas em regiões
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onde não deveriam ter sido, de acordo com esse mesmo estudo de geomarketing que
fizemos, e que, portanto, não têm contribuído de forma significativa com quantidade de
alunos. São franquias com poucos alunos, que acabam deixando o franqueado de
forma insolvente.
Então, estamos procurando estimular a consolidação de algumas dessas franquias.
Algumas, inclusive, foram abertas em regiões muito próximas, não deveriam ter sido,
portanto esperamos poder transferir boa parte do mercado de alunos existentes para
franquias mais fortes, próximas.
Esse movimento acontecerá ao longo dos próximos seis meses, e acreditamos que
não vá afetar de forma significativa a quantidade de alunos. Esperamos expandir as
franquias ao longo do ano de 2014 de forma líquida. Vai haver, na nossa expectativa,
uma expansão, apesar dessa consolidação provocada.
Termino aqui os comentários sobre a parte operacional. Passo agora ao Guilherme
Mélega os comentários sobre a parte do desempenho financeiro.
Guilherme Mélega:
Obrigado, Manoel. Começando pelo slide 11, aqui vemos um breakdown da receita,
para vermos a evolução do mix dos nossos negócios na composição da receita total.
Na parte de cima dos gráficos, vemos os números referentes ao 3T, e na parte de
baixo, os números acumulados dos 9M13.
Vejam que, na comparação trimestral, o principal destaque fica por conta da inserção
do nosso negócio de idiomas que, pelo primeiro trimestre, teve uma contribuição plena
das receitas de Wise Up nos três meses. Este negócio já representa 22% do total de
receitas da Companhia.
Na parte de editoras, vocês veem uma redução significativa no número de editoras, o
que é por conta do PNLD, conforme já foi explicado. Isso não é um movimento
estrutural, é pontual, e não reflete o mix do negócio de editoras na nossa receita total.
No próximo slide, 12, vou comentar a contribuição individual de cada negócio nesse
crescimento. Então, no slide número 12, na parte esquerda, estamos falando da
reconciliação das receitas do 3T12 para o 3T13; na parte de cima, números contábeis,
e na parte de baixo, números ajustados em bases comparáveis.
Então, em termos contábeis, nossa receita subiu 29%, com uma contribuição
significativa do negócio de idiomas pelo motivo que acabei de comentar, que o
estamos reconhecendo plenamente dentro desse exercício.
Em bases comparáveis, o que exclui os efeitos do não reconhecimento do PNLD neste
trimestre em relação ao trimestre anterior, vemos um crescimento constante e
sustentável de todos os nossos negócios, com o sistema de ensino contribuindo com
R$4,5 milhões, editoras com R$2,9 milhões, escolas com R$9,4 milhões e negócios
complementares com R$4 milhões. Então, um crescimento em bases comparáveis de
receita de 18%.
Passando para o próximo slide, de custo, temos a mesma composição dos slides. Na
parte esquerda, o slide do trimestre, vocês enxergam uma redução no custo total da
Companhia. Saímos, em números contábeis, do 3T12, de R$44,7 milhões, para
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R$43,5 milhões. Esse número é fortemente impactado pelo não-reconhecimento do
PNLD no trimestre. A falta do volume desses livros representa uma economia de
custo, mas não é uma economia verdadeira.
Quando olhamos em bases comparáveis, no gráfico abaixo, enxergamos um
crescimento de custo de 6%, e o principal driver desse crescimento de custo é o
crescimento orgânico dos nossos negócios, que demandam mais volume de custo.
Então, o crescimento de custo fica em torno de 6%.
O importante aqui é notarmos que o crescimento de custo é menor que o crescimento
de receita, resultando em um crescimento das margens da Companhia. No
acumulado, a margem da Abril Educação saiu de 65% para 73%.
Entrando na parte de despesas com vendas, gerais e administravas no slide 14,
tivemos no trimestre, que é o gráfico à esquerda, um incremento de 50% na nossa
base de despesas.
Aqui, é importante complementar o que já foi dito pelo Manoel, que, além dos R$8,6
milhões de despesas não recorrentes, tivemos R$27,2 milhões do reconhecimento das
despesas dos negócios adquiridos, que não estavam na mesma base no ano anterior.
Então, o incremento das despesas do Grupo OMETZ, Red Balloon e Motivo. Excluindo
essas despesas, a base total e SG&A da Empresa seria de R$90 milhões, um número
comparável com os R$84 milhões do ano passado.
No slide 15, temos a evolução do EBITDA da Empresa, crescimento de 20% no
período, 3T12 versus 3T13, também com significativa contribuição do negócio de
idiomas, com R$12 milhões que não estavam na base do ano passado.
Quando olhamos em bases comparáveis, no trimestre tivemos uma contribuição de
R$5,6 milhões do EBITDA de sistema de ensino, R$7,3 milhões de escolas, e R$2,8
milhões de negócios complementares.
No year-to-date, na comparação dos 9M, que é o gráfico à direita abaixo, em bases
comparáveis, vemos o crescimento de sistemas de ensino como um dos principais
drivers de crescimento dos nossos negócios que já existiam no ano passado,
representando, em bases comparáveis, crescimento de EBITDA de 20%.
No slide 16 nós reconciliamos o lucro líquido da Empresa. Eu vou direto para o lado
direito, que é o nosso year-to-date. Nós retornamos para o nosso lucro líquido cash
basis com amortização da mais valia de intangível de negócios adquiridos, que
representou R$25 milhões no acumulado do ano, e o benefício fiscal oriundo desses
ágios da aquisição, isso também cash basis, de R$28 milhões.
Somando esses dois efeitos, temos benefício de R$53,4 milhões no lucro líquido da
Empresa, que não está refletido na demonstração contábil. Desta forma, o lucro
líquido restated passa para R$69 milhões.
No slide 17, temos a estrutura de capital da Empresa e a evolução da dívida líquida.
Saímos de uma dívida líquida de R$161 milhões no começo do ano, no 1T, para
R$779 milhões. Isso é resultado das aquisições ao longo do ano.
E atingimos um índice de alavancagem de 2,7x EBITDA, o que estimamos ser o nosso
pico de alavancagem nesse trimestre, dado que no trimestre que vem já
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reconheceremos o resultado de PNLD, e também sem novas aquisições volumosas.
Então, toda a geração de caixa da empresa tende a melhorar esse índice de
alavancagem.
No slide 18, entramos na performance do negócio, começando por sistemas de
ensino. Como eu comentei, sistemas de ensino com um crescimento bastante robusto,
de 19% na receita acumulada do ano, e margem EBITDA crescendo em relação ano
passado, no acumulado 1 p.p., de 58% para 59%.
Vou passar mais rapidamente pelo desempenho dos negócios para alocarmos o
tempo necessário para as perguntas e respostas. Editoras foram bastante
prejudicadas pela falta de comparação com a falta do PNLOD, vou somente destacar
a margem bruta do negócio, com crescimento de 53% no ano passado para 68%
neste ano. Esse número do ano passado estava prejudicado por um ajuste de
inventário; então, o número correto do ano passado seria de 63%, um incremento em
relação à margem do ano passado.
Em serviços complementares, como é de se esperar, temos nossos negócios em
crescimento, onde as receitas têm crescido em ritmos acelerados. Nos 9M13, o
crescimento dessas receitas representou 330%. Crescemos R$11 milhões, com
destaque para a Alfacon, que é o nosso negócio online preparatório de concursos,
com 20.000 alunos.
Escolas e cursos preparatórios com crescimento bastante significativo em receita. Aqui
temos a inclusão no 1T de Motivo, com R$5,9 milhões na receita, o que representou
17% de crescimento sobre a base do ano passado. Excluindo o crescimento não
orgânico, o inorgânico, esse crescimento seria ainda de 12%. Margem EBITDA tem
evolução de 22% no acumulado para 23%.
Por último, nosso negócio de idiomas, em relação a EBITDA, finalizamos o negócio de
idiomas no 3T com EBITDA de 12,1%, o EBITDA contábil. Fazendo um restatement
para amortização do contrato FIFA e ajuste a valor presente dos recebíveis, que é um
número que vimos reportando como gerencial deste negócio, o EBITDA total passaria
a ser R$17,2 milhões. No acumulado do ano, o número contábil de EBITDA deste
negócio de idiomas é de R$24 milhões, restated para FIFA mais o AVP, R$32,3
milhões.
Eu finalizo a parte do desempenho financeiro, e abrimos para perguntas e respostas.
Operador:
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas,gostaria de passar a
palavra ao Sr. Manoel Amorim para as considerações finais.
Manoel Amorim:
Quero agradecer novamente a participação de todos. Nós tivemos dois recordes hoje:
um recorde de participação na conferência, nunca tivemos tantos, e um recorde de
perguntas, que nunca tivemos nenhuma. Esse é um dia interessante.
Queria me comprometer com todos agora no 4T, na divulgação de resultados do 4T,
quando já estivermos terminando as campanhas comerciais de sistemas de ensino, e
estando já no meio da nossa campanha comercial do trimestre mais forte, de idiomas,
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procurar dar a todos o máximo de visibilidade possível para ajudá-los nas projeções do
ano de 2014.
Nós temos também planejado agora mensalmente um calendário bastante robusto de
RI, para poder dar o máximo de visibilidade possível do desempenho da Companhia
para os nossos acionistas e investidores.
Dentre eventos que são organizados por terceiros e eventos que serão organizados
por nós, de encontros com o management, esperamos ao longo do ano 2014
podermos estar reunidos mensalmente com a comunidade de investidores, para poder
atualizar o progresso da nossa Companhia.
Muito obrigado, mais uma vez, pelo interesse, 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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