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Positivo e Arco fazem acordo de R$ 1,65 bi
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A holding cearense Arco Educação assinou ontem
acordo para comprar, por R$ 1,65 bilhão, o
negócio de sistema de ensino do Grupo Positivo.
A conclusão da transação está condicionada à
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
A unidade adquirida vende produtos e serviços
(como apostilas e orientação pedagógica) para
3,4 mil escolas privadas no país, sob a marca
Positivo. A Arco também é dona de sistemas de
ensino, como o SAS, entre outros negócios na
área de educação. As marcas serão mantidas
independentes. Com a aquisição, a holding
passará a atender 4,8 mil escolas e cerca de 1,2
milhão de alunos.
De acordo com Ari de Sá Neto, fundador e
presidente da Arco, há grande
complementariedade geográfica entre as
operações. "Mais de 70% da base de alunos do
Positivo está concentrada no Sul e Sudeste,
enquanto a Arco tem apenas 40% da sua base
nessas regiões", afirmou.
Do total da operação, R$ 825 milhões serão pagos
à vista na conclusão do negócio, após aprovação
do Cade. O restante do valor será pago em
parcelas entre 2021 e 2024. "A Arco estima
financiar a aquisição do Sistema Positivo de
Ensino com os recursos atualmente em caixa - em
grande parte oriundos de seu IPO [sigla em inglês
para oferta pública de ações] -, além da geração
de caixa de suas operações ao longo dos
próximos anos", disse o empresário.

A Arco Educação é controlada pela família Ari de
Sá (fundadora do Colégio Ari de Sá, de Fortaleza),
que detém 55% do capital. Outros 20% estão nas
mãos da gestora de private equity General Atlantic
e 25%, no mercado. A empresa fez uma IPO na
bolsa eletrônica Nasdaq, nos EUA, em setembro
do ano passado, e levantou US$ 218 milhões.
Desde então, suas ações tiveram valorização de
cerca de 80%. Ontem, o papel fechou o pregão a
US$ 31,33, com leve alta de 0,10% sobre o dia
anterior.
A receita líquida da Arco Educação foi de R$ 381
milhões no ano passado. O Sistema de Ensino
Positivo gerou receita de R$ 402 milhões em 2018.
A aquisição não inclui outros negócios do Grupo
Positivo, que abrangem 13 colégios, universidade,
curso pré-vestibular, gráfica e o sistema de ensino
Aprende Brasil, que atende escolas públicas. O
faturamento desses negócios no ano passado
somou R$ 849 milhões.
Segundo Lucas Guimarães, vice-presidente do
Grupo Positivo, as negociações com a Arco
duraram cerca de um ano. Além da venda, as
tratativas incluíram parcerias de longo prazo para
que a gráfica do grupo continue a imprimir os
materiais do sistema de ensino Positivo, que
também continuará a ser utilizado pelas escolas
próprias do grupo. "As sinergias nos negócios
continuam", disse.
Com a venda, o grupo pretende concentrar as
atenções em seu negócio de escolas, que atende
14 mil alunos. 



http://www.gcnlaw.com.br/

"Fizemos três aquisições nos últimos anos. Esse movimento nos dá capacidade de investimento para
novas compras", acrescentou o executivo.
 
Além da atuação na área educacional, o Grupo Positivo é controlador da fabricante de computadores,
tablets e celulares Positivo Tecnologia - uma empresa independente, com ações negociadas na B3.

Fonte: Valor



International School vai investir R$ 18 mi em ensino bilíngue neste ano
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A International School, integrante do grupo Arco Educação e com foco em ensino bilíngue, vai
investir cerca de R$ 18 milhões para crescer no País. O mercado tem espaço de sobra. Menos de 1%
da população brasileira tem inglês fluente e 5% dos brasileiros falam o idioma, de acordo com a
British Council.
 
Não para não. A International School atua por meio de parcerias com redes de ensino e já está
presente em 24 estados brasileiros e 240 escolas. Vale lembrar que ontem, dia 07, a Arco Educação,
que controla a empresa, anunciou acordo vinculante para aquisição de 100% do capital social do
Sistema Positivo de Ensino – se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deixar.

Fonte: Estadão



Estácio faz sua maior captação de calouros
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Apesar da crise econômica e redução do Fies,
programa de financiamento estudantil do
governo, a Estácio fez a maior captação de
calouros desde sua fundação, em 1970. Foram
matriculados 187 mil novos alunos, o que
representa um aumento de 12,6% quando
comparado ao mesmo processo seletivo do ano
passado. Atualmente, o grupo conta com 561 mil
estudantes.
O aumento na base de alunos ocorreu sem guerra
de preço. O tíquete médio das mensalidades dos
cursos presenciais aumentou 3,8% para R$ 820 e
da graduação a distância subiu 4% para R$ 278.
Essa alta ocorreu também porque a Estácio
passou a oferecer um maior volume de cursos
nas áreas de saúde e engenharia, cujos preços
são mais elevados.
O desempenho positivo foi puxado pelo ensino a
distância que cresceu 28,6%, em especial, pelos
cursos on-line "flex", modalidade em que uma
parte maior do conteúdo didático é ministrado
presencialmente, e que tem um tíquete médio de
R$ 456.
Já o volume de ingressantes de cursos
presenciais ficou estável apesar da redução na
oferta do Fies e da crise econômica que afeta
fortemente importantes praças de atuação da
Estácio, como o Rio de Janeiro e o Nordeste.
Também contribuiram para o aumento de novas
matrículas a maior oferta de polos, campi e
cursos. "O resultado da captação é reflexo de uma
combinação dessas iniciativas com uma política
de preço granular. Conseguimos agir rapidamente
de acordo com a concorrência por região ou
unidade", disse Eduardo Parente, presidente da
Estácio.

Questionado sobre os riscos de inadimplência e
evasão dos calouros, Parente afirmou que 65% dos
alunos da Estácio já trabalham e tem incremento
de renda durante o curso. No primeiro trimestre, a
taxa de retenção ficou estável.
O executivo destacou ainda que os cursos a
distância da Estácio já estão formatados para o
celular - desde o conteúdo didático até as
dinâmicas de aula que combinam vídeos,
exercícios e textos, o que tem atraído muitos
alunos. "Gravamos entrevistas com executivos e
personalidades sobre temas atuais. Em poucos
dias, disponibilizamos esse conteúdo aos alunos
que hoje não querem mais ficar 50 minutos
ouvindo o professor em sala. Precisamos ser mais
dinâmicos", disse.
Os principais indicadores financeiros da
companhia ficaram estáveis e dentro das
estimativas do mercado. A receita líquida e o lucro
antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) somaram R$ 933 milhões e
R$ 330 milhões, respectivamente. A margem
Ebitda foi de 35%, mesmo percentual do primeiro
trimestre de 2018.
Já o lucro líquido aumentou 25% para R$ 247
milhões. Esse resultado foi impactado
positivamente por uma provisão de ProUni,
programa de bolsas do governo, contabilizada no
primeiro trimestre do ano passado e que jogou
para baixo o lucro no período. Desconsiderando
essa provisão, o resultado da última linha do
balanço também teria se mantido no mesmo
patamar. A companhia fará um pagamento de
dividendos de R$ 153 milhões.

Fonte: Valor



Ministro do STF rejeita ação contra contigenciamento em universidades
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio negou hoje (9) mandado de segurança
protocolado pelo senador Ângelo Coronel (PSD-BA) contra a medida de contingenciamento de
verbas de universidades federais. Por razões processuais, o ministro entendeu que não cabe ao
Supremo decidir a questão. 
 
No entendimento do ministro, o contingenciamento é uma medida que não pode ser atribuída à
Presidência da República, como apontou o parlamentar, mas ao respectivo ministério que gerencia
os recursos. Segundo o ministro, a Corte só pode julgar mandados de segurança contra um ato do
presidente da República, da Mesa Diretora do Senado ou da Câmara, do procurador-geral da
República e do Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
Na terça-feira (7), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que os recursos poderão ser
descontingenciados e liberados se a economia tiver um crescimento com a aprovação da nova
Previdência. 
 
Durante audiência na Comissão de Educação do Senado, o ministro afirmou que o
contingenciamento é sobre “uma parte pequena do volume total de despesas”, que atinge apenas a
parte discricionária das universidades federais: “a folha de pagamento e o refeitório estão
integralmente preservados”. Segundo Weintraub, as 65 universidades federais custam, em média, R$
1 bilhão por ano.

Fonte: Agência Brasil

Por razões processuais, Marco Aurélio diz que questão não cabe ao STF



Na contramão do discurso oficial, MEC congela R$ 2,4 bi da educação básica
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Apesar do discurso do governo federal de dar
prioridade à educação básica pública, ao menos
R$ 2,4 bilhões para investimentos em programas
do ensino infantil ao médio foram bloqueados
pelo Ministério da Educação (MEC). É o que
mostra levantamento da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições de Ensino Superior
(Andifes), feito a pedido do Estado, com dados
públicos.
O contingenciamento vai na contramão do que
defende o presidente Jair Bolsonaro (PSL) desde
a campanha eleitoral: o aumento de investimento
para a educação básica em detrimento do ensino
superior.
Questionado sobre a contenção agora notada na
educação básica – que já chegaria a R$ 7,98
bilhões (veja abaixo) conforme o estudo da
Andifes, o MEC disse que está cumprindo com o
contingenciamento estabelecido pelo governo
federal.
Para garantir que cumprirá a meta fiscal, a equipe
econômica estabeleceu que cerca de R$ 30
bilhões dos gastos previstos ficarão congelados.
Desse total, determinou até agora que R$ 7,4
bilhões viriam do MEC. Questionado o motivo dos
cortes na educação básica, o ministério afirmou
que “ainda não é possível informar quais áreas
serão afetadas e nem em quanto” e que “estuda a
melhor forma de cumprir a determinação do
governo”. 

O ministério não respondeu sobre a diferença de
R$ 500 milhões encontrada na comparação com
os números da Andifes.
O levantamento da associação, com dados do
Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
do Ministério da Economia, aponta que os
bloqueios na pasta não pouparam nenhuma etapa
da educação. O MEC bloqueou, por exemplo, R$
146 milhões dos R$ 265 milhões previstos para
construção ou obra em unidades do ensino básico.
O valor poderia ser destinado a prefeituras para
creches.
Foram retidos recursos até mesmo para
modalidades defendidas pelo presidente e pela
equipe que comanda o ministério, como o ensino
técnico e a educação a distância. Todo o recurso
previsto para o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico (Pronatec), R$ 100,45 milhões, está
bloqueado. O Mediotec, ação para que alunos
façam ao mesmo tempo o ensino médio e técnico,
tem retidos R$ 144 milhões de R$ 148 milhões.
Foram bloqueados recursos para a compra de
mobiliário e equipamentos para as escolas, para
capacitação de servidores, educação de jovens e
adultos e ensino em período integral. Também
houve pequena contenção em programas
importantes de permanência das crianças mais
pobres na escola, como merenda (R$ 150,7 mil) e
transporte escolar (R$ 19,7 milhões).
Mônica Gardelli, superintendente do Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura
(Cenpec), diz que a “fragmentação” criada pelo
ministro entre o ensino básico e superior é ruim
para a educação pública.

Apesar de o governo falar em prioridade para a base do
ensino público, foram bloqueadas verbas de Pronatec e

Mediotec, conforme levantamento da associação de reitores
federais; até bandeiras de Bolsonaro estão sem recursos,

como ensino técnico e EAD
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“Nossa maior defesa é por mais recursos para a
educação básica, mas não queremos que sejam
retirados das universidades. A educação tem de
ser pensada de maneira integrada.
Para onde vai esse menino do ensino médio de
hoje, se não houver universidade nos próximos
anos? Ou onde vamos encontrar bons professores
sem o investimento nas graduações?”
O contingenciamento atingiu a única e mais
antiga instituição federal de ensino básico do
País, o Colégio Pedro II, no Rio. Os diretores
divulgaram uma nota, apontando para o risco de
“implicações devastadoras” à instituição, com o
congelamento de 36,37% do orçamento de
custeio. A escola teve o bloqueio de R$ 18,57
milhões.
‘Bálburdia’
Na segunda, Weintraub disse ao Estado que iria
penalizar com bloqueio de recursos
especificamente universidades que promovem
“balbúrdia”. Ele afirmou que cortaria a verba de
três instituições. Porém, no mesmo dia, segundo
o levantamento da Andifes, já havia feito parte do
bloqueio para outras universidades e institutos
federais, hospitais universitários, para o programa
de Financiamento Estudantil (Fies) e diversas
ações da educação básica.
Bloqueio das federais chega a R$ 2,2 bilhões
As universidades federais do País tiveram R$ 2,2
bilhões bloqueados para uso, o que corresponde a
25,3% do que elas tinham de recursos para
investimento e custeio de suas instalações e
cursos no ano – fora o salário de servidores. 

Como estão desde 2015 sem correção dos
orçamentos pela inflação, as instituições temem
não conseguir manter todas as atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
“Estamos há anos nos adaptando a orçamentos
cada vez menores e mais alunos. Chegamos ao
limite”, diz Reinaldo Centoducatte, presidente da
Andifes e reitor da Universidade Federal do Espírito
Santo. Para se adequar ao novo orçamento, as
instituições dizem que vão ter de cortar despesas
como energia elétrica e serviços como limpeza e
segurança. 
Uma das maiores e mais prestigiadas do País, a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) teve
39,74% das verbas bloqueadas, o que representa
R$ 114 milhões. Além das despesas básicas, a
instituição diz que o contingenciamento vai
impedir o “desenvolvimento de obras e compra de
equipamentos utilizados em instalações como
laboratórios e hospitais”.
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
onde o ministro é professor, diz que o bloqueio de
recursos vai forçar a instituição a reduzir custos
com água, luz e contratos de manutenção. Em
nota, a reitoria disse que vai discutir com a
comunidade a situação. 
O bloqueio de verbas para os institutos federais foi
superior ao das universidades, com
contingenciamento de 34,5%. “Antes estávamos
enxugando a gordura para reduzir custos. Agora,
estamos raspando o osso. Não temos mais como
reduzir os gastos sem prejudicar a qualidade do
ensino”, disse Luís Claudio Lima, diretor do
câmpus de São Paulo do Instituto Federal de São
Paulo (IFSP).
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Situação semelhante enfrenta a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a qual já anunciou
que vai deixar de pagar contas de água e luz se confirmado o corte de 30%. Haverá, ainda,
conforme aviso assinado pela reitora Sandra Almeida e pelo vice-reitor Alessandro Moreira, falta de
recursos para compra de insumos para laboratório e salas de aula.
 
"Reconhecemos que o cumprimento da Lei Orçamentária Anual, aprovada pelo Congresso Nacional
em 2018, é condição fundamental para manter a qualidade de nossas instituições", ressaltou o
comando da universidade, no texto. A reitoria disse ainda que vai buscar defender a aplicação do
orçamento previsto via parlamentares e associações.

Fonte: Estadão



Instituições privadas de ensino devem buscar qualidade, afirma Semesp
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Para atrair e manter estudantes, o ensino superior
privado brasileiro deve investir em qualidade. Em
busca de experiências que possam ser replicadas
no Brasil, reitores e representantes de instituições
brasileiras percorrem institutos e escolas na Índia
e em Singapura desde o início do mês.
Participante da missão brasileira, o diretor
executivo do Semesp, Rodrigo Capelato, afirma
que é possível perceber as inovações durante as
visitas. O Semesp é a entidade que representa
mantenedoras de ensino superior do Brasil.
“Hoje o mundo vive um momento de revolução no
modelo de aprendizagem, tanto no ensino básico
quanto no superior. Cada instituição, cada centro
de pesquisa, está estudando, implementando
metodologias novas e a gente consegue ver isso.”
Na avaliação dele, a busca por melhorias na
qualidade deve ser um norte para as instituições,
além de trazer reflexos práticos para a vida do
estudante.
“A qualidade da instituição faz toda a diferença.
Porque assim, os estudantes vão conseguir
emprego, vão conseguir ascender
profissionalmente, vão conseguir, inclusive, se
tiverem financiado os estudos, pagar por esse
financiamento”, diz.
Confira um trecho da entrevista concedida por
Rodrigo Capelato:
Desafios
Em entrevista à Agência Brasil, Capelato destacou
que um dos principais desafios do ensino superior
brasileiro é encontrar formas de financiamento
para os estudantes.

“O grande desafio hoje é que não há quase
nenhum tipo de apoio, de financiamento estudantil
para o aluno”, diz.
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que
chegou a financiar em 2014 mais de 730 mil
contratos, oferece hoje 100 mil vagas na
modalidade juro zero, voltado para estudantes de
baixa renda.
“Esse é um desafio do setor privado, como
continuar atraindo alunos, aumentando a base de
alunos no ensino superior brasileiro e, depois,
como conseguir manter esse aluno se no meio do
caminho ele tem algum problema familiar, se tem
um problema de desemprego”.
O estudo Evasão e Migração no Ensino Superior
Brasileiro, apresentado pelo Semesp, no final de
abril, mostra que, atualmente, as instituições de
ensino superior, públicas e privadas, perdem
anualmente 25,9% dos jovens que ingressam nos
cursos presenciais. Nas instituições privadas, essa
taxa é maior, 28,5% - nas públicas é 18,6%. Na
modalidade a distância, 34,3% dos ingressantes
deixam o curso ainda no primeiro ano.
O estudo mostra ainda que o valor da mensalidade
não é o principal fator para a evasão. Entre os
cursos mais caros, o percentual de evasão foi
menor que entre os mais baratos. “O aluno, na hora
de escolher, pensa na qualidade, busca uma
instituição que tenha vocação e que tenha
relacionamento com o mercado de trabalho. Uma
das características que têm as instituições com
baixa evasão é que elas se preocupam com os
alunos, se engajam com os alunos”.

Em missão no exterior, dirigentes buscam experiências para o
Brasil

Fonte: Agência Brasil



No Senado, ministro da Educação defende ensino domiciliar
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Em audiência pública nesta terça-feira (7), no Senado Federal, o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, disse que a educação tem de ser prioridade dos pais na formação de seus filhos e
defendeu a opção de escolha dos pais em ensinar seus filhos em casa – o chamado ensino
domiciliar ou homescholling.
 
“Quem coloca os filhos no mundo tem que ter a primazia na educação. […] Se o pai e a mãe estão
educando bem os seus filhos, quem somos nós para interferir? Não é o que eu faria para os meus
filhos, não foi o que eu fiz. Acho importante a interação [com outras crianças na escola], mas eu
tenho que respeitar o direito do próximo para ter o meu respeitado”, disse Weintraub na Comissão de
Educação do Senado.
 
O tema entrou na pauta do governo brasileiro, provocado pela Associação Nacional de Educação
Domiciliar (Aned) que pediu a regulamentação desta modalidade de ensino. De acordo com
levantamento da associação, de 2018, 7,5 mil famílias educam os filhos em casa - número que
representa mais que o dobro das 3,2 mil de famílias identificadas em 2016.
 
Com isso, o governo preparou um projeto de lei (PL) para o Congresso Nacional com os requisitos
mínimos que pais ou responsáveis legais devem cumprir para essa opção, tais como o cadastro em
uma plataforma a ser desenvolvida pelo Ministério da Educação e a possibilidade de avaliação.
 
No ano passado o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não reconhecer o ensino domiciliar, por
não haver no país previsão constitucional sobre o tema. Durante a discussão no STF, manifestaram-
se contrárias ao homeschooling a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da
República.

Fonte: Agência Brasil

Para Weintraub, é direito dos pais optar pela modalidade de educação



Lucro da Ser Educacional cai no primeiro trimestre de 2019

http://www.gcnlaw.com.br/

A Ser Educacional registrou lucro líquido de R$ 56 milhões no primeiro trimestre de 2019, em queda
de 3,7% sobre o lucro líquido de R$ 58,2 milhões no primeiro trimestre de 2018, segundo
demonstração de resultados divulgada pela companhia na manhã desta sexta-feira.
 
Segundo os dados arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a receita líquida da
empresa no primeiro trimestre de 2019 foi de R$ 496,8 milhões, em alta de 13,7% sobre os R$ 437,1
milhões no primeiro trimestre de 2018.
 
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Ser Educacional
cresceu 24,1% no primeiro trimestre, para R$ 97,0 milhões, ante R$ 78,2 milhões um ano antes.
 
A Ser Educacional teve lucro operacional de R$ 75,4 milhões no primeiro trimestre deste ano, em alta
de 25,0% sobre o lucro operacional de R$ 60,3 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

Fonte: Valor


