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Operador:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da Abril Educação para a apresentação dos resultados do 2T13. Estão
presentes os senhores Manoel Amorim, Diretor Presidente; Mario Ghio, VicePresidente de Produtos e Serviços Pedagógicos; Vera Balhestero, Vice-Presidente de
Operações, Serviços e Integração; 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 ficarão apenas ouvindo a teleconferência
durante a apresentação da Empresa, e, em seguida, iniciaremos a seção 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, e 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 senhor Manoel Amorim, Diretor Presidente. Por
favor, Sr. Manoel, pode prosseguir.
Manoel Amorim:
Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação nesta apresentação de resultados
da Abril Educação do 2T. Eu gostaria de começar fazendo algumas observações.
Primeiro que eu vou passar relativamente rápido pela apresentação hoje, a fim de
deixar mais tempo para perguntas e respostas ao final.
Segundo, nós ontem divulgamos os nossos resultados a partir de um relatório que
contém detalhes e informações, com mais riqueza de informações, acima do que
normalmente vimos divulgando. Gostaria de dizer que esse é um padrão novo que
será adotado daqui para frente em nosso negócio, e que vocês podem esperar esse
nível de detalhes daqui para frente.
E que nós vamos seguir a apresentação que está disponível na web, e eu vou me
referir às páginas à medida que a apresentação for progredindo.
Começando pela página dois, a página de destaques, o nosso negócio continua a
gerar um caixa bastante saudável, apesar de todos os investimentos que nós temos
feito no crescimento da Companhia. No 2T, o caixa foi de R$78 milhões, o que
representou um crescimento de 26% em relação ao 2T12. Nesse semestre, o total de
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geração de caixa operacional foi de R$175 milhões, 15% acima do semestre do ano
passado.
Os valores correspondentes líquidos de juros e de impostos, que passamos a reportar
agora também, são de R$60 milhões no trimestre, 60% acima do ano passado, e
R$146 milhões no semestre, 22% acima do ano passado. Essa é a real indicação da
saúde do nosso negócio.
A nossa receita líquida consolidada nesse trimestre, como já havia sido antecipado
durante o conference call no 1T, cresceu 61%. Várias das receitas haviam sido
deslocadas para o 2T em função do atraso do início das aulas e do ano letivo este
ano.
No semestre, a receita cresceu 11% em relação ao 1S12, e em bases ajustadas, e
aqui vou abrir um parêntese, que ao longo de todo o release e de todo o call nós
vamos mencionar as bases ajustadas, porque este ano, como foi indicado no 1T,
fizemos algumas mudanças de tratamento contábil das empresa recém adquiridas,
como pH, mudando de um regime de caixa para um regime de competência; algumas
receitas foram deslocadas, como de sistemas de ensino, em função também do atraso
de aulas; e as mudanças operacionais que nós fizemos nas editoras adiantaram o
faturamento do programa com o objetivo de melhorar o capital de giro.
Por isso, para melhorar a comparabilidade entre os dois anos, já que daqui para frente
os trimestres tendem a ser mais fortes, porque esses efeitos ajudam os trimestres
daqui para frente, da mesma maneira que prejudicaram o 1T, para que essa
comparabilidade possa ser mais claramente estabelecida, vamos divulgar ao longo do
resto do ano inteiro a receita contábil, os resultados contábeis e também os ajustados.
No caso dos sistemas de ensino, a receita líquida nesse trimestre foi de R$71,5
milhões, 43% acima do 1T. No semestre, a receita esteve beirando os R$150 milhões,
24% acima do 1S12. Em bases ajustadas, e vamos detalhar esses ajustes mais para
frente, o avanço teria sido de 27% no trimestre e de 22% do semestre.
Das editoras, a receita líquida nesse trimestre, que é um trimestre tradicionalmente
fraco para as editoras, os trimestres fortes são o 1T e o 4T, tivemos receitas de R$16
milhões, 145% acima do 1T12, basicamente devido a vendas para o mercado público
que haviam sido postergadas do 1T para o 2T.
E no semestre a receita líquida foi de R$123,8 milhões, 18% abaixo do 1S12, mas isso
basicamente porque nós adiantamos o faturamento dos livros do PNLD para o 4T12,
como dito anteriormente, para poder melhorar o capital de giro da Empresa. Em bases
ajustadas, a receita do negócio de editoras permaneceria taticamente estável, com
uma redução de 1%.
Nas escolas e cursos preparatórios, a receita foi de R$51,3 milhões, 14% acima do
2T12, e no 1S foi de 6%. Esse é o único negócio afetado pela mudança de
competência do regime de caixa para o regime de competência.
Os trimestres posteriores ao 1T mostrarão uma recuperação de receitas na medida em
que nós comprimimos o reconhecimento das receitas durante o período das aulas, que
são dez meses. O 1T foi prejudicado, e os próximos trimestres serão ajudados
contabilmente por essa mudança.
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Após esse ajuste de metodologia de apuração da receita, o crescimento no trimestre
teria sido de 9%, e no semestre de 12%.
Nos idiomas, é a primeira vez que estamos reportando o Wise Up. A receita líquida foi
de R$28 milhões no 2T, e na verdade nós reportamos apenas dois meses, maio e
junho. Existe uma sazonalidade também no negócio do Wise Up que não existe no
Red Balloon, onde as vendas e matrículas são feitas mensalmente. Os meses de maio
e junho seguem, na verdade, a sazonalidade, quando observados os anos anteriores
ela é muito parecida.
Estamos vendo este ano também curvas muito próximas de matrículas e vendas de
kits com o que foi o ano passado, e no ano passado esses dois meses representaram
13,7% de todas as vendas do ano de 2012. No primeiro semestre, sem a contribuição
do Wise Up, a receita líquida foi de R$35,5 milhões.
E os negócios complementares, uma série de áreas onde estamos investindo,
começam a demonstrar contribuição de receitas. Nesse trimestre nós tivemos R$4
milhões, no semestre já R$8 milhões, versus R$1 milhão que havíamos mostrado no
1S12.
Passando para a página três, tivemos alguns eventos subsequentes. Compramos
duas escolas em julho: a Escola Sigma e a Escola Motivo, que são escolas que têm
modelos muito parecidos com a operação do pH, que foi uma aquisição muito bem
sucedida, onde, além da aquisição e dos resultados que ela trouxe para o nosso
negócio, nós acrescentamos duas fontes de valor adicionais na época.
A primeira deles foi a adoção do nosso material nas escolas, que tem sido feita de
forma muito gradual, para não causar nenhuma disfunção no processo acadêmico,
mas gradualmente nós estamos adotando mais e mais materiais nossos ao longo de
todas as séries.
Lançamos também um sistema de ensino com o nome pH devido à reputação da
marca, como tem as escolas Sigma e Motivo nas suas regiões, que alavancou a nossa
venda de sistemas de ensino.
E agora estamos vendo outra oportunidade: a escola Sigma tem uma operação muito
bem sucedida, com literalmente milhares de seus alunos assistindo aulas de inglês em
um parceiro local, que oferece aulas de inglês tanto na própria escola como através de
convênios com os alunos. Embora nós não tenhamos intenção, nesse primeiro
momento, de mudar o parceiro, já que os pais dos alunos estão muito satisfeitos com
a parceria local, que é feita com uma escola de idiomas local de Brasília, nos
apresenta uma oportunidade de aprender dessa experiência para poder traduzi-la para
outras escolas nossas, agora que temos dois ativos na área de inglês. Isso é uma das
sinergias esperadas por nós no futuro.
Fizemos também uma parceria no Nordeste com as escolas Farias Brito, que têm uma
reputação muito grande, especialmente nos vestibulares IME e do ITA. Vamos lançar
um sistema de ensino no ano que vem através dessa parceria, que será gerido por
nós, com a marca que nos foi licenciada da Farias Brito.
E anunciamos uma mudança na nossa estrutura organizacional, buscando, agora em
uma nova fase da Empresa, que inauguramos com essa reestruturação, buscar
organizar a Empresa de forma que a interface com o cliente seja simplificada e nós
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possamos aproveitar mais as nossas sinergias comerciais oriundas da base ampla de
produtos e serviços que construímos ao longo dos últimos anos; e por outro lado, uma
estrutura que nos permite também explorar as sinergias de estrutura, de serviços, que
também, até o momento, não foram implementadas, já que nos focamos após as
aquisições nos crescimentos dos negócios.
Passando para a página quatro, existe mais detalhamento para aqueles interessados
em como é que nós nos organizamos. A Vice-Presidência de Produtos e Serviços
Pedagógicos, comandada pelo Mario Ghio, tem basicamente todos os produtos e
serviços, com exceção do inglês, que vendemos para as escolas.
A Vera, na Vice-Presidência de Operações, Serviços e Integração, está cuidando de
logística, da integração dos serviços, com tecnologia de educação, TI e recursos
humanos. Para vocês terem uma ideia, hoje temos várias operações espalhadas na
Companhia de produção e distribuição de livros, tanto no negócio de sistemas de
ensino, quanto de editoras, quanto nos negócios de inglês, que operam de forma
independente. Vamos consolidar essas operações agora como um evento da missão
que essa Vice-Presidência tem.
As escolas agora foram consolidadas debaixo de uma única diretoria, sob o comando
do João Lacerda, tanto os cursinhos quanto as quatro escolas-marcas que temos
agora debaixo de uma pessoa só, que vai buscar transferir não só as melhores
práticas entre as nossas escolas, mas também compartilhá-las com nossas milhares
de escolas clientes. Temos tido algumas experiências iniciais positivas e queremos
acelerar essa prática de compartilhar melhores práticas entre nossos clientes.
Em idiomas, criamos uma unidade agora, com a aquisição do Grupo Ometz, e as duas
marcas estarão debaixo dessa nova diretoria. Inicialmente, o foco do Júlio, que tem
muito trabalho pela frente com o Grupo Ometz, é o Grupo Ometz, mas ele será
também a interface com o Red Balloon, já que existe muita sinergia entre essas duas
marcas, já que elas atendem públicos bastante diferentes, sem conflito entre elas.
E a administração da Vice-Presidência Financeira, Administrativa e DRI já está a cargo
do Guilherme Mélega, que se uniu ontem à Empresa, substituindo o Fábio, ficando ele
com o planejamento estratégico, M&A, a gestão de processos financeiros e tesouraria,
relações com investidores, jurídico e toda a parte de controladoria e demais áreas
financeiras da Empresa.
A próxima página, cinco, mostra a evolução das nossas receitas no trimestre por
negócio, sistemas de ensino e idiomas, que no trimestre foram os maiores
contribuintes, o que se repetiu no caso do 1S, onde as receitas cresceram 11%, com
uma contribuição negativa das editoras em virtude do já anunciado adiantamento das
receitas do ano passado.
A próxima página mostra a evolução do trimestre da Abril Educação com e sem Wise
Up, com crescimento de 5% no semestre, ainda, no caso da Abril Educação sozinha,
sofrendo os efeitos que já mencionamos, que tendem a ir se recuperando ao longo
dos próximos trimestres, como anunciado; já havíamos previsto um crescimento
grande da Empresa nesse trimestre contábil, e isso continuará sendo observado ao
longo dos próximos semestres. Apareceu a contribuição do Wise Up de R$21 milhões
no semestre, levando a esse crescimento de receitas de 11%.
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No caso do EBITDA ajustado da Abril, crescemos 19%, com uma contribuição
ajustada de R$8,7 milhões do Wise Up, em um período que é tradicionalmente baixo
de vendas para o Wise Up, daí uma margem menor. O ajuste feito aqui é o pagamento
do contrato de patrocínio da Copa, que não é recorrente, com um crescimento
combinado ajustado de 29% no semestre.
Perdão, eu pulei uma página para mostrar o crescimento do trimestre, que é a próxima
página, seis. Mostramos aqui nessa página a mesma análise para o trimestre, em que
o crescimento da Abril de receitas foi de 40%, Abril Educação sem Wise Up; e com a
contribuição de Wise Up de R$21 milhões nesse trimestre, levando ao crescimento
reportado de 61%.
E a Abril Educação ajustada no trimestre, na verdade quero me desculpar aqui porque
temos um erro: nesses R$25 milhões nós temos um efeito não recorrente de R$20
milhões. De fato, o resultado do trimestre foi de R$-5 milhões, evoluindo para os R$16
milhões do EBITDA ajustado. Com a contribuição do Wise Up, essa evolução foi dos
R$-5 milhões para os R$25 milhões.
Pulando agora para a página oito, mostrando como tem evoluído nosso mix de
receitas, cada vez menos dependentes das editoras. No quadro comparativo, temos
um peso maior agora com sistemas de ensino, com escolas, cursos preparatórios e
idiomas.
Essa contribuição de idiomas tende a crescer ao longo do ano, como tende a crescer
também a de escolas e cursos preparatórios com as aquisições, e o crescimento
continuado esperado dos sistemas de ensino. A fotografia é exatamente a mesma
para o semestre, com uma contribuição cada vez menor das editoras.
Em termo de custo de mercadoria vendida, tivemos uma evolução bastante positiva,
com reduções de custo da mercadoria vendida vis-à-vis visto o crescimento da receita
líquida, contribuindo para crescimentos expressivos no nosso lucro bruto, de
respectivamente 171% no trimestre e 23% no semestre.
As despesas com vendas, gerais e administrativas cresceram principalmente pela
incorporação dos novos negócios, e também pelo crescimento da nossa estrutura
corporativa, para poder gerenciar de uma forma mais eficaz e mais atenta ao nosso
portfólio de negócios. A principal contribuição no crescimento das despesas veio da
incorporação de gastos com as aquisições.
Na página 11, mostramos a evolução do EBITDA no trimestre, aqui é o resultado não
ajustado, o resultado contábil, saindo de uma perda de R$25 milhões para um EBITDA
positivo de R$24 milhões. Esse deve ser o primeiro ano em que reportaremos EBITDA
positivo em todos s trimestres, já que a contribuição das editoras, que era muito
sazonal, tende a ser compensada pelos outros negócios com uma sazonalidade
menor. E no semestre, nosso EBITDA evoluiu de R$85 milhões para quase R$110
milhões.
Na próxima página, onde mostramos um quadro que tem sido mostrado desde a
abertura de capital, todas as aquisições geraram um ágio bastante elevado para a
Companhia, que temos aproveitado na medida em que incorporamos as empresas
adquiridas, de forma que nosso lucro líquido é afetado por um efeito não caixa, que é
a amortização desse ágio.
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O nosso lucro líquido caixa, que não é uma partilha contábil, mas é uma perspectiva
importante, no trimestre, excluindo esses efeitos de não caixa de amortização da mais
valia dos intangíveis e um importo de renda diferido do Anglo e do pH, que é o que
estamos utilizando até o momento, que aparece como uma conta de imposto de
renda, mas na verdade é uma amortização do ativo de imposto de renda, que sai de
uma perda de R$8,8 milhões neste trimestre para R$8,1 milhões, e no semestre de
R$27 milhões para R$62 milhões, o que tem uma correlação muito grande com o
caixa que geramos depois do pagamento de impostos e de juros. R$61 milhões de
lucro líquido caixa, que estão mostrados aqui nesse quadro com o caixa gerado no
semestre.
A posição da dívida consolidada está apresentada na página 13. Nós temos R$590
milhões de dívida líquida ao final do semestre. É um nível de endividamento ainda
baixo e confortável para a Companhia.
Do endividamento total de R$1 bilhão, temos R$590 milhões em dívida bancária sob a
forma de debêntures, e R$476 milhões de dívida com os vendedores, aí corrigida
sempre pelo CDI, para uma dívida líquida de R$590 milhões, como afirmei, e um
patrimônio líquido bem superior à nossa dívida líquida.
Passando agora aos negócios individuais, a evolução da nossa receita líquida das
editoras está aí demonstrada. Já discutimos extensivamente o foi o impacto de um
4T12 muito forte, onde adiantamos bastante as receitas e como isso causou uma
queda na receita do 1T, compensada agora parcialmente no 2T.
A chave da evolução das receitas agora para o que falta do ano é a divulgação do
PNLD, que nós aguardamos para as próximas semanas, para o início de setembro,
que definirá como serão o 3T e o 4T, e isso será anunciado tão logo tenhamos os
resultados.
Já podemos adiantar que, pelo fato de este ano, extraordinariamente, o programa ter
atrasado um mês em virtude de mudanças que ocorreram no Ministério da Educação,
não teremos, provavelmente, nenhuma receita de editoras no 3T. Nós normalmente
tínhamos poucas receitas do programa no 3T, receitas no mês de setembro; no ano
passado, o valor dessas receitas foi de R$25 milhões, e este ano não teremos
contribuição no mês de setembro, porque o resultado só será divulgado na primeira
semana de setembro, então teremos o mês de setembro para produzir e para começar
a entregar em outubro.
Nós ainda estamos estimando, isso vai depender muito do volume que recebermos no
PNLD. Se poderemos entregar tudo no 4T ou não, não temos ainda essa fotografia
completa. Assim que os resultados do PNLD saírem, cerca de uma semana depois
nós vamos divulgar para o mercado como será o nosso cronograma de entregas.
Precisamos do resultado de volume primeiro.
Em relação a sistemas de ensino, também já foi comentado, nós tivemos um
crescimento em quantidade de alunos. A receita foi muito boa, crescimento de 24% no
semestre, mas a quantidade de alunos cresceu 5%. Nós crescemos 9% a quantidade
de alunos atendidos no sistema privado; no sistema público nós tivemos uma queda.
Para lhes dar a perspectiva do que aconteceu no público, essa é a primeira vez, desde
que a Abril Educação entrou no negócio de sistemas de ensino, em que tivemos a
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uma eleição municipal. A maior parte das prefeituras clientes foi herdada de vendas e
contratos feitos na época pelos antigos vendedores.
Nós temos procurado fazer vendas baseadas em critérios que nos dão confiança de
que elas tenham um grau de sustentabilidade maior ao longo dos anos. De fato, das
prefeituras que nós perdemos agora no final do ano, 75% delas foram prefeituras cujos
contratos foram assinados pelos antigos donos dos sistemas de ensino. Só 25% das
perdidas foram prefeituras em que nós vendemos os sistemas de ensino sob a gestão
da Abril Educação.
E o saldo do que foi Abril Educação vendendo foi positivo: nós tivemos um ano em que
a quantidade de prefeituras novas do nosso processo de vendas, diminuído das
prefeituras que nós perdemos do nosso processo de venda, foi positivo. Então, creio
que houve aqui uma limpeza de base. O que nós estamos levando agora, de 2013 em
diante, são prefeituras que ou nós vendemos ou renovamos.
Acho que também é um aspecto positivo o fato de que nunca tivemos uma venda tão
forte de sistemas de ensino para prefeituras como tivemos no ano passado, apesar
das eleições; apesar de termos tido somente quatro meses para vender com gestão
nova aqui dentro da Abril Educação.
Mas o fato é que com essas eleições houve uma troca muito grande e nós perdemos
20% dos alunos que nós tínhamos no sistema público, e, por outro lado, com esse
crescimento de 9%, fomos o sistema de ensino que mais cresceu. Temos a liderança
no mercado privado, que não tínhamos em 2012 e passamos a ter em 2013.
Em termos de escolas e cursos preparatórios, é um negócio muito estável, muito
previsível, que continua muito sólido. No pH, tivemos um crescimento de alunos
bastante robusto, de dois dígitos; aumentos de preço que compuseram esse aumento
de alunos robusto, especialmente alunos na base, no ensino fundamental I, que tem
sido a nossa estratégia com as escolas que adquirimos para poder trazer alunos que
gerarão receita em todos os dez, 11 anos seguintes. Essa estratégia tem sido bem
sucedida, tem contribuído para o crescimento orgânico.
E os crescimentos que vemos aqui de receita, de 6%, são, na verdade, crescimentos
que têm esse impacto do 1T, que é contábil, com uma quantidade de receitas
reconhecidas muito pequena pela mudança do regime caixa para competência.
Os negócios complementares ainda muito incipientes, mas acreditamos que
promissores, começando a mostrar um efeito na receita. É importante, ainda estamos
em fase de investimento. Na AlfaCon, e é o primeiro ano da AlfaCon, vendemos
11.000 cursos online, com ticket relativamente alto, para mais de 9.000 alunos.
Na Edumobi, alcançamos 375.000 alunos em junho. Atualmente, até a semana
passada, e esse número evolui diariamente, nós já contamos com 600.000 alunos. De
acordo com a Vivo, nosso parceiro atual, é o negócio de serviços de valor agregado
mais bem sucedido que eles já tiveram, e estamos expandindo a parceira agora com
mais cursos.
O Líder em Mim continua evoluindo, temos 19 escolas este ano; adicionamos já 26
contratos para 2014 e isso continua crescendo. Na verdade, desde ontem já são 27. É
um negócio também bastante promissor.
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E no negócio de ensino técnico, lançamos o sistema de ensino técnico, com 76
instituições já com contrato assinado e em fase de implementação dos cursos nas
suas unidades, o que vai gerar receita de livros no futuro próximo.
A ação tem sofrido nos últimos meses. Nós acreditamos que o valor inerente do
negócio e das atividades que estamos tomando é importante.
Deixamos muitos detalhes a respeito do Wise Up, farei alguns comentários a respeito
dele, mas os detalhes estão disponíveis no release de resultados que divulgamos
ontem à noite.
Nós estamos, neste ano, até o final do semestre, com uma queda de 11% nas
matrículas, e estamos com receitas que são flat em relação ao ano passado. Esse é
um valor não auditado, por isso não divulgamos, mas é o que temos observado
através dos números não auditados.
A quantidade de alunos é uma conclusão muito fácil, o aumento de preços de um
semestre para outro foi de 13% e a quantidade de kits vendidos, que é o principal
gerador de receita, caiu 11%. Então, um aumento compensou o outro no que diz
respeito ao total de receitas.
Queria esclarecer também, sobre essa venda, que foi anunciado o signing em
fevereiro, e tivemos que aguardar até o final de abril para poder fazer o closing, porque
essa aquisição dependia da aprovação do CADE, e não tivemos nenhuma ingerência
do negócio por três meses.
E o negócio sofreu com as ansiedades, com as incertezas que um negócio recémadquirido sofre. Houve uma perda de foco inicial, acho que com alguns bons sinais.
Nós recebemos alguns ataques de concorrentes, principalmente dos concorrentes que
estão nos ouvindo neste call, e tivemos uma adesão de 100% dos nossos
franqueados, que estão muito satisfeitos com o negócio e que tem reiterado sua
fidelidade e sua adesão à marca.
Agora com a chegada do nosso novo líder, que foi uma medida que nós tomamos
assim que assumimos e vimos essas tendências, conversamos com o Flávio, o
vendedor, que tem sido muito cooperador aqui neste processo de transição, mas que
obviamente não estava dando mais o mesmo suporte para nós, não podia dar o
mesmo nível de atenção que vinha dando antes, e esperamos agora resolver essa
questão com nova liderança.
Estamos reforçando o time do Wise Up com algumas contratações de mercado,
reforçando a equipe, não só para atender ao Wise Up, mas também para atender o
Red Balloon.
Acho que outra indicação desse período de ansiedade é que estamos com uma lista
muito grande de novos franqueados interessados, mas só assinamos contratos com
dois até agora.
Vamos trabalhar bastante nisso no restante do ano, e vamos reportar para vocês com
frequência, estamos planejando para dentro de 45 dias fazer um Wise Up Day para
abrir mais detalhes ainda, para que nossos investidores possam conhecer o
management, possam conhecer as tendências do negócio depois da chegada
management, das medidas que estamos tomando.
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Mas isso não é nem um pouco diferente, por exemplo, do que encontramos quando
adquirimos o Anglo, e ficamos durante seis meses com um processo de integração
que inicialmente foi conduzido pelo vendedor, e substituído posteriormente pelo Mario
Ghio, que foi quem imprimiu o crescimento que temos visto no negócio de sistemas de
ensino e do curso Anglo também.
Isso não tira nossa confiança, nosso otimismo em relação ao negócio que compramos,
no entanto encontramos esse soluço agora no 1S, que eu diria que é uma tendência,
que eu não alteraria para os próximos seis meses com relação ao que temos visto.
Essa é a minha mais honesta perspectiva para o negócio daqui até o final do ano. Tem
um período para nós entrarmos, assumirmos, podemos implementar as ações, e já
existem várias em andamento, para que elas possam a começar a mostrar frutos, mas
o 1S é o mais importante que tem no negócio. Ele representa cerca de 60% das
receitas e do resultado da companhia.
Era isso que eu tinha para colocar. Fico disponível para perguntas daqui para frente.
Marcelo Santos, JPMorgan:
Bom dia. Eu queria perguntar um pouco a respeito dos sistemas de ensino. Vocês
mencionam que o Maxi teve um índice de devoluções mais alto. Vocês acham que
teria a ver com a questão econômica do Brasil, ou poderiam indicar outras influências
que tenham afetado esse desempenho?
Manoel Amorim:
O Maxi teve de fato o índice de devolução mais alto. Eu vou pedir para o Mario Ghio,
que está aqui do meu lado, que responda a sua pergunta, por favor.
Mario Ghio:
Marcelo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Entendemos que o perfil de escola que o
Maxi atende é uma escola que está mais sujeita a alguma dificuldade, tanto é que a
devolução do Maxi é basicamente o dobro da devolução que aconteceu nos outros
sistemas, que estão posicionados para outros perfis de escola.
Já estamos entendendo um pouco desses movimentos para evitar que isso aconteça
no ano seguinte, mas, provavelmente, sempre teremos, nos nossos sistemas
dedicados a escolas low end, uma devolução ligeiramente maior que dos outros
sistemas, mas não tão alta como tivemos este ano do Maxi.
Manoel Amorim:
Outra perspectiva importante é que, em 2011, quando fomos com o movimento para
fechar contratos com durações de três e cinco anos, tivemos um sucesso muito
grande com aqueles clientes que já eram clientes dos respectivos sistemas há mais
tempo, e esse processo tem um delay de assinaturas de contratos de mais longo
prazo com o Maxi, porque isso não foi implementado imediatamente lá. O Maxi é a
nossa aquisição mais recente.
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O GEO já era cliente nosso, porque era a mesma base de alunos, então já tinha
material, já tinha relação; nós, inclusive, já tínhamos alguma interação diretamente
com as escolas, então foi uma transição muito suave.
No Maxi, não. É de fato o sistema de ensino mais recente que nós temos e o processo
de fidelização está um pouco atrás dos processos dos outros sistemas de ensino.
Marcelo Santos:
Se olhássemos só os outros dois sistemas de ensino, então, quanto teríamos visto de
crescimento de alunos ano a ano?
Mario Ghio:
Perdão, Marcelo: se tivéssemos...
Marcelo Santos:
Se a gente analisasse só os outros dois sistemas, o SER e o Anglo, quanto teríamos
visto de crescimento? Porque olhando o consolidado foi 9%. Qual foi o crescimento
excluindo o Maxi?
Mario Ghio:
Marcelo, eu não tenho aqui o número precisamente de cabeça, mas a devolução, acho
que o que você está chamando de retorno é a devolução, a devolução dos outros
sistemas foi da ordem de 4%, portanto menos da metade do Maxi.
Manoel Amorim:
Disponibilizamos esse número hoje para qualquer interessado. Essa é uma
informação de sensibilidade competitiva, por isso não colocamos, e nunca
colocaremos, nos nossos releases. Mas podemos comentá-la para aqueles que
estiverem interessados em saber. Nosso RI está à disposição para dar mais detalhes,
especialmente para os analistas que fazem seus modelos e projeções do sell side.
Marcelo Santos:
OK. Muito obrigado.
Manoel Amorim:
Qualquer um que queira saber, por favor, entre em contato com a Sandra.
Pedro Montenegro:
Bom dia. Minha pergunta está relacionada ao ciclo do PNLD, que deve ser anunciado
no início de setembro. Queria entender se vocês têm uma, alguma atualização sobre o
impacto financeiro que a alta reprovação que vocês tiveram no nível de idiomas pode
ter para os números do ano como um todo, se isso pode impactar de alguma forma
aquele R$1 bilhão de vocês, se é algo próximo dos R$310 milhões de EBITDA para o
ano.
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Manoel Amorim:
Eu vou perguntar para a Vera aqui, ao vivo, qual é o volume de vendas que
esperávamos ter em idiomas, especificamente. R$26 milhões, que esperávamos ter
em idiomas. Esse é o valor que nós tínhamos, nossa expectativa para este ano de
idiomas.
Tendo respondido sua pergunta da forma mais direta possível, eu quero oferecer aqui
outra perspectiva. De fato, daqui a três semanas saberemos, teremos a resposta
precisa em três semanas, mas dá para ter perspectivas para analisar esse resultado
daqui para frente, que estão sempre publicamente disponíveis. Eu vou, inclusive, pedir
para a Sandra divulgar o site do Ministério onde essas informações são absolutamente
abertas e públicas.
Em praticamente todos os anos, e a única exceção da história desse programa foi o
ano passado, nós temos livros, e sempre alguma matéria em que uma ou todas as
quatro grandes editoras do programa da PNLD não aprovam. Se olhar para trás, com
exceção do ano passado, em todos os anos, desde que estou aqui, teve alguma
matéria que não aprovamos.
Uma matéria muito importante para o ensino médio, não me lembro se foi Filosofia ou
Sociologia, não aprovamos em uma. Não aprovamos em Sociologia, que era um
volume todo novo. Não aprovamos nada nisso.
Outra perspectiva que tem esse efeito é a seguinte: nas outras matérias, o que foi
aprovado? Nós temos matérias importantes, como matemática, química etc., que os
autores do programa anterior, que eram líderes, não foram aprovados este ano, e a
quantidade de livros aprovados foi bem menor. E nós aprovamos, o que aumenta a
nossa chance, porque temos um share maior.
A primeira medida que tomamos quando recebemos o resultado do PNLD foi sentar,
ver matéria por matéria, não só o que tínhamos aprovado, mas também os outros três
principalmente, que são os que mais competem conosco nesse programa, tinham
aprovado.
A perspectiva, é uma perspectiva interna nossa, que, de novo, estará pública daqui a
três semanas, era de que não haveria uma alteração significativa nas nossas
projeções para este ano. Se por um lado não aprovamos idiomas, tem que ficar claro
que não é que não aprovamos em duas matérias, isso é fato, mas a perspectiva é que
a escola escolhe ou inglês ou espanhol. Então, o volume dessas duas matérias
combinadas é equivalente ao volume de uma matéria. Ela tem que escolher um ou
outro.
Então, quando olhamos por que não aprovou nessa uma matéria que não aprovou,
que está muito com o acontece todos os anos, de não aprovar uma matéria ou outra,
vemos uma perspectiva um pouco melhor em relação às outras matérias, onde temos
muito boas obras, que têm uma competição digamos assim um pouco enfraquecida
pela não aprovação dos líderes de market share do programa correspondente desde o
ano passado. Vamos ver em três semanas se essa perspectiva se materializa.
Hoje, a melhor resposta que eu posso dar é que tivemos a reprovação em uma
matéria, não em duas, o equivalente a uma matéria, que é idiomas, que é exatamente
a mesma perspectiva, com exceção do ano passado, que sempre tivemos, e vimos
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liderando esse programa há anos, e ela deve ser compensada por um desempenho
melhor nessas outras matérias, pelo que eu mencionei.
Outra coisa que tem que ser também guardada em perspectiva é que o volume da
matéria nova este ano para as nossas editoras vai representar menos que 50% do
volume de reposição dos anos interiores, que já está garantido, porque já vendemos e
só vamos repor.
Luiz Azevedo, Bradesco:
Bom dia. A primeira pergunta é a respeito do Wise Up. Dado que teremos, para os
próximos meses, um esforço de integração na reestruturação da Companhia, o que dá
para imaginar em termos de abertura de franquia? Vai continuar? Vocês estão
imaginando abrir alguma coisa em torno de 30 franquias, ou vocês podem reduzir um
pouco essa expectativa para depois, no ano que vem, voltar mais forte? Essa é a
primeira pergunta.
A segunda é quanto a sistemas de ensino, se dá para imaginar que o nível de
devolução volta para o patamar histórico no ano seguinte, e mais ou menos quanto
deve crescer o mercado e a Abril no ano que vem em termos de expectativa de
crescimento. Óbvio que eu não quero um número na vírgula, mas uma expectativa de
crescimento para o sistema. Obrigado.
Manoel Amorim:
Eu vou responder com o máximo de cuidado essa pergunta. Deixe-me responder
primeiro em relação à quantidade de interessados nas franquias do Wise Up. A
quantidade é muito grande. Ela é contada em centenas. Foi isso que encontramos no
cadastro de interessados.
A segunda perspectiva é que nós não tínhamos um gerente de expansão. Não existia
lá esse esforço, essa mentalidade. Apesar disso, eles adicionaram 30 franquias no
ano passado, e duas este ano.
Nós perguntamos por que, e é uma resposta quase vergonhosa, inclusive que eu
tenho que dar, que eles não tinham certeza se iríamos querer continuar ou se
mudaríamos o critério para novos franqueados. A mensagem tinha sido mais ou
menos clara, mas através do Flávio, de que queríamos, sim, queria crescer mais.
Então, nós acreditamos que podemos retomar isso relativamente rápido, Luiz. Não vai
haver nenhuma distração da equipe nova do Wise Up em relação a qualquer outra
atividade do resto da Abril Educação.
Estamos focando o management totalmente no negócio do Wise Up, agora muito mais
próximo nosso, com compartilhamento de resultados diários. O Júlio assumiu na
semana passada, está trazendo dois reforços, um deles na área de expansão, e temos
muito terreno para trabalhar, porque tem muito interessado em abrir franquias. Esse
negócio é muito concentrado geograficamente. Temos outras áreas geográficas do
País para trabalhar.
Quanto à meta, ela é de não abrir menos do que eles abriram no ano passado,
ongoing. O quanto vamos conseguir colocar este ano e no ano que vem, eu vou me
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reservar agora a não compartilhar um dado para os próximos seis meses de objetivo,
porque eu gostaria de ouvir o Júlio.
Mas, como eu disse, eu espero que dentro de uns 30 dias possamos ter um Wise Up
Day – nós vamos ter um Wise Up Day. Na verdade, teremos um aqui em São Paulo e
outro em Nova York, e poderemos compartilhar melhor os planos. E espero, inclusive,
já com a equipe completa. Ela deve se completar essa semana. Estamos em fase final
de trazer um gerente de expansão.
Mas eu posso dizer isso: tem muita gente contada, centenas cadastradas. Não foi feito
nada este ano. Nós vamos fazer o mais rápido que pudermos agora, nesse 2S. Não
queremos fazer, nem teria justificativa da nossa parte de fazer menos do que foi feito
no ano passado, que foram 33, na verdade. Com novos recursos, com tantos
interessados e com uma mentalidade mais expansionista do que eles tinham, acho
que podemos alcançar essa expectativa, mas vou me reservar a abrir objetivo melhor
dentro de uns 30, 45 dias.
Quando a sistemas de ensino, sua pergunta, eu sei que tem a ver com crescimento,
mas você pode repeti-la, por gentileza?
Luiz Azevedo:
Na verdade, é mais para ter uma ideia de quanto deve crescer em termos orgânicos o
business de sistemas de ensino em termos de alunos, e se dá para imaginar que o
nível de devolução volta para o patamar histórico, que, se não me engano, é na casa
de 2% a 3%.
Manoel Amorim:
Eu vou responder, e se perder alguma coisa na minha resposta, vou pedir para o Ghio
completar.
Acho que já cobri o que entendemos serem as principais razões do negócio de
sistemas de ensino público. Deixe-me falar do privado primeiro. Nós tivemos uma
produtividade muito mais alta ao longo do ano de 2012 do que tivemos em 2013 na
conquista de novos contratos, porque ao termos assinado aqueles contratos de longo
prazo com a nossa base de clientes, nós focamos toda a nossa força de vendas, que
foi uma força de vendas menor do que a que tínhamos no ano anterior, para ir atrás de
clientes novos, e a quantidade de novos contratos foi praticamente a mesma, cerca de
90.000 nos dois anos, mas gerados com menos vendedores.
Muito mais direcionados, com um trabalho de marketing mais bem feito, préqualificação, chamadas, pré-chamadas de agendamento para melhorar a
produtividade, escolas de tamanho maior etc.
No que nós nos descuidamos? Nós achamos que, por termos aqueles contratos de
três e cinco anos, não precisávamos mais visitar as escolas. Nós nos descuidamos um
pouco disso.
Ao recebermos os resultados das devoluções, fizemos uma análise detalhada de
quem perdemos e quais eram os comportamentos prévios que vinham sendo
demonstrados nessas escolas, porque nós não percebemos. Depois da guerra, todo
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mundo é general, e nós, depois que acabou a guerra, olhamos e chegamos às
conclusões que estamos trazendo para este ano.
Eu não vou abrir isso agora, até porque tem gente que compete conosco que ouve o
call, como está acontecendo agora. Até agradeço quem está ouvindo da competição e
que teve a coragem de se identificar. Não vamos vai abrir isso aqui, mas eu posso
afirmar que nós sabemos agora ler, com determinada antecedência, sinais de escolas
que estão pensando, nesta altura do campeonato, hoje, em eventualmente considerar
uma troca. E a aí estamos focando cirurgicamente para atuar.
Além disso, reforçamos tanto o nosso time de vendedores, bastante este ano, quanto
o de assessoria pedagógica, que é uma das coisas que temos que fazer para estamos
mais próximo das escolas.
Então, eu creio que voltamos para os patamares históricos, que o Ghio pode
compartilhar com você quais são.
Mario Ghio:
Luiz, eu gostaria de comentar que, em cima do que o Manoel falou, tem dois outros
eventos que também estamos fazendo, e que ao longo das próximas semanas vão
impactar bastante o mercado.
Estamos dedicando muito esforço nas próximas semanas em colocar alunos nas
escolas que já são nossas parceiras. Isso tem um driver de crescimento da nossa
escola parceira, de fidelização dela. Acho que todo mundo que está ouvindo esse call
vai acabar sendo impactado por uma campanha bastante criativa e ampla que vamos
fazer nesse sentido.
E uma parte das devoluções que nós temos, aí resgatando um pouco o outro pedaço
da sua pergunta, certamente nós temos dentro das nossas escolas alunos que estão
usando material do irmão e o pai não quis comprar o material novo. Então, estamos
entrando com a versão digital dos nossos materiais didáticos nos sistemas mais caros,
e esses materiais só são acessados por senha de quem comprou a versão impressa.
Essa é uma forma que criamos de evitar que essa reutilização seja feita por irmãos,
primos, amigos, enfim, e temos a expectativa de que isso vá voltar para as curvas
históricas de devolução, que eram da ordem de 3%.
Luiz Azevedo:
Muito obrigado.
Manoel Amorim:
Apesar de não ter nenhuma pergunta, eu queria fazer duas observações
complementares à minha apresentação, e depois, se tiver alguma pergunta
remanescente, responder.
Acho que nós cometemos, no final do ano passado e início do ano, um erro de não
haver compartilhado de uma forma mais didática quais seriam os efeitos que foram,
como vocês estão vendo agora no resultado do 2T, absolutamente temporais, ou não
indicativos da performance do ano, de uma forma, como eu disse, didática.
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Nós já havíamos pré-anunciado no release que estaríamos adiantando a produção do,
das editoras; não avisamos da mudança de regime, de reconhecimento de receitas.
Eu sei, e quero me desculpar com todos, que o 1T veio como uma surpresa.
Nós aprendemos. ‘Quem é mordido por cobra tem medo de linguiça’. Então, a partir de
agora, todo e qualquer evento que possa vir a impactar o resultado de um trimestre,
apesar de não estarmos gerenciando esse negócio para mostrar um resultado no
próximo trimestre, estamos construindo, e creio que de forma muito bem sucedida até
agora, um negócio sólido, em um mercado que ainda está insipiente de soluções para
escolas, que precisam de muitas soluções de qualidade. Nós vamos procurar
antecipar todos os eventos que possam impactar, de forma temporária ou permanente
os negócios nos trimestres seguintes.
Nós fizemos isso neste release, e àqueles que não tiveram a oportunidade de ver, eu
os convidaria, porque tem algumas coisas, como, por exemplo, o volume do PNLD no
mês de setembro, que não terá volume nenhum, porque atrasou, mas é um volume
pequeno, que provavelmente compensamos nos outros, dependendo dos volumes que
tivermos.
Eu, inclusive, estou torcendo para não conseguirmos entregar tudo no 4T, porque isso
só vai acontecer se tivermos um volume muito alto de vendas. Minha torcida aqui é
para termos um problema, mas não podemos antecipar isso. A única coisa que
podemos antecipar para o 3T é que não vai ter a venda.
Então, nós já estamos em outras coisas que eu convidaria a todos para prestarem
bastante atenção, para melhorar suas previsões do 3T, mas também para poder
colocá-las em perspectiva em relação ao ano como um todo, que tem tendências
bastante saudáveis em relação ao ano passado.
Qualquer um que faça conta verá que tem uma tendência muito positiva, apesar desse
soluço do Wise Up no 1S que estamos trabalhando agora, com mais recursos, para
reverter no 2S. Essa é uma observação.
A segunda observação que eu queria fazer é que tivemos os primeiros três anos de
muita atividade de M&A. Eu anunciei, durante o período do follow-on, que iríamos nos
focar em duas áreas no que diz respeito a M&A, que eram as áreas de escolas, que
fizemos, e a área de tecnologia de educação.
Se houver, e eu acho que a probabilidade de haver é muito grande, o anúncio de uma
nova aquisição nos próximos dias, será em uma dessas áreas, se ela acontecer; ou na
área de escolas, ou na área de tecnologia. E se acontecer, faremos uma pausa ao
longo dos próximos seis meses para colocar muito mais foco, muito mais ênfase na
integração e na exploração das sinergias para acelerar o crescimento orgânico das
coisas que nós já temos. Nós temos muita coisa para crescer organicamente.
Esse será o foco da gestão nos próximos seis meses. Existem, obviamente, coisas no
pipeline, como eu já havia adiantado, que podem se materializar nos próximos dias.
Se houver, será uma, que vamos anunciar, e aí o foco será de integrar para poder
extrair valores, extrair sinergia dessas integrações possíveis, que eu venho dizendo há
muito tempo que não nos focamos em fazer.
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Vamos nos focar agora, e a reorganização foi o primeiro passo nesse sentido, tanto
para explorar sinergia comercial, quanto para explorar sinergia de custo, no que a
Vera chama de ‘cozinha’ da Companhia, que precisamos organizar melhor. Não queria
deixar de dar essa mensagem.
João Carlos dos Santos, BTG Pactual:
Bom dia. Manoel, eu queria fazer uma pergunta com relação ao mercado privado de
sistemas de ensino. Já foi bastante explorado no conference call, mas olhando mais
estrategicamente tem um ponto que vocês colocaram lá no release, o crescimento de
9,3%, e que vocês praticamente estão ganhando market share. Queria uma visão mais
de mercado, de como está o crescimento desse mercado, se vocês acham que esse
crescimento tende a desacelerar. E aí, estrategicamente, vemos, por exemplo, as
aquisições dos colégios, esse modelo que faz muito sentido, você acaba entrando com
um retorno marginal, um ROIC bem maior pelo fato de estar trazendo a marca
regional.
Enfim, estrategicamente, a expansão geográfica e o crescimento desse mercado
tende a vir com novas marcas regionais? Tem espaço ainda para crescer com SER,
Maxi, essas marcas mais de ataque, organicamente? Como você está vendo
estrategicamente a capacidade de crescimento no mercado privado? Obrigado.
Manoel Amorim:
Nós temos uma série de drivers para esse mercado privado. O primeiro deles é que
esse mercado está se consolidando. Cerca de 40% dos sistemas de ensino que
vemos por aí ainda estão nas mãos de gente muito pequena, e como esse é um
negócio cujas receitas vêm da venda de livros e a produção de livros em volumes
baixos é muito cara – o custo dessa produção para sistemas de ensino pequenos, em
alguns casos é superior ao preço que praticamos, mesmo nos nossos sistemas de
ensino de preço médio, como o SER, por exemplo.
Vimos isso recentemente, quando compramos a carteira do Pentágono, onde
pagamos 2x EBITDA para ter uma carteira de 10.000 alunos, e na visão deles,
estávamos pagando mais de 10x o EBITDA deles. Foi um bom deal para eles e
obviamente um bom deal para nós. Existem vários. É uma lista desses que estamos
indo atrás. Então, consolidação nesse setor é uma possibilidade.
Outro exemplo é o que está acontecendo com o Farias Brito. O Farias Brito é uma
escola ótima, eles têm um sistema de ensino, têm clientes inclusive para o sistema de
ensino; são muito pequenos e se renderam ao nosso charme. Estamos indo atrás de
outros com essas características. Já acendeu a luz de que temos uma oportunidade
aqui. Esse é um vetor de crescimento, essa consolidação.
O segundo vetor de crescimento é que continua a haver uma migração de alunos de
escolas públicas para escolas privadas. Tem havido ano após ano, nos últimos dez
anos.
Outro dia eu estava em uma conversa com um dos nossos investidores, um
conselheiro, e ele me trouxe um dado dizendo “todo mês abrem duas novas escolas
privadas só na cidade de São Paulo”. Nós temos soluções hoje, no range de preços
que temos, para atender essas escolas, ajudá-las inclusive a se organizarem. Esse é
outro vetor de crescimento.
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E o outro, esquece o que tem crescimento, porque tem crescimento em que a
penetração, na nossa perspectiva, ainda está bem baixa em relação ao que pode dar.
Temos uma penetração hoje de 39%, 6 p.p. acima do que estava dois anos atrás,
quando fizemos o IPO, e acreditamos que ela pode chegar acima de 50%.
Então ainda tem espaço de penetração, mas mesmo que não tivesse, nós somos no
sistema de ensino, pela nossa consistência, começado a explorar as vantagens que
nós temos de trazer produtos complementares na oferta de sistemas de ensino para
as nossas escolas clientes, com condições de continuar crescendo mais que os
nossos concorrentes.
Nós crescemos quase o dobro do próximo concorrente. Chegamos a uma liderança de
mercado com 17% de market share. Ainda possibilidade de crescimento aqui por
ganho de market share.
Então, o mercado tem possibilidade de crescer organicamente, com aumento de
penetração; tem possibilidade de crescer organicamente com a migração de alunos do
sistema público para o sistema privado e a abertura de novas escolas privada. Nós
temos um market share baixo e temos crescido mais que a nossa concorrência, e
ainda temos oportunidade de consolidação, porque 40% do mercado está nas mãos
de sistema de ensino pequenos.
Dito isso, respondendo sua segunda pergunta, além das aquisições que nós fizemos,
tem uma expectativa muito boa para comprarmos outras escolas. Nós temos hoje um
portfólio de quatro escolas, e elas não são compradas com o único objetivo de
comprar uma marca para lançar sistema de ensino. Elas tem um objetivo estratégico
que vai muito além disso, que é aprender melhores práticas, extrair experiências para
poder, inclusive, incorporar nas ofertas que fazemos para nossas dezenas de milhares
de escolas clientes, e extrair essas experiências.
Por exemplo, eu acho que a experiência do Colégio Sigma, que tem uma parceria
estratégica com a Casa Thomas Jefferson em Brasília, será muito útil para nós.
Primeiro para começar fazendo parceria estratégica com o Red Balloon e a Wise p nos
mesmos moldes, com a mesma forma, sem querer inventar a roda, nas escolas que já
temos.
Tem 20.000 alunos. Imagine se conseguirmos convertê-los em alunos de inglês. Isso
aí é 1/3 do Wise Up e o dobro do Red Balloon. Já está acontecendo no nosso quintal,
Temos comprado essas escolas para extrair essa experiência e também para poder
virar vitrine das nossas inovações. Hoje já temos um portfólio suficientemente grande
para extrair esse tipo de valor delas.
Compradas, tendo o Sigma no Centro-Oeste e tendo o Motivo no Nordeste, é claro
que pegaremos o conteúdo do nosso sistema de ensino e colocar nessas marcas,
porque vai acelerar o crescimento. Mas essa não será a estratégia de crescimento de
sistemas de ensino.
João Carlos dos Santos:
Respondido, Manoel. Muito obrigado pela resposta completa.
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Operador:
Obrigado. Encerramos neste momento a seção 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. Espero em breve poder encontrá-los no
Wise Up Day, cujo convite sairá ainda essa semana. Muito obrigado, e bom dia a
todos.
Operador:
A teleconferência da Abril Educação está encerrada. Agradecemos a participação de
todos. Tenham um bom dia.
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