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Operadorra:
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardaarem. Sejam
m bem‐vindoos à telecon
nferência daa
Estácio Paarticipações para
p
discussã
ão dos resulttados referentes ao prim
meiro trimesttre de 2014.
O áudio e os slides estão sendo trransmitidos simultaneam
mente pela Internet no ssite de RI da companhia::
www.estaacioparticipacoes.com.brr/ri.
dos os parrticipantes eestarão ape
enas ouvind
do a audio conferência durante a
Informamos que tod
apresentaação e em seeguida iniciarremos a sesssão de pergu
untas e respo
ostas, quanddo mais instrruções serão
o
fornecidass. Caso algum
m dos senhores necessitee de alguma assistência durante a coonferência, queiram,
q
porr
favor, solicitar a ajudaa de um operrador digitanndo *0.
Esta audio
oconferênciaa pode contter previsõess acerca de eventos futturos, que eestão sujeita
as a riscos e
incertezass que podem
m fazer com que tais exxpectativas não
n se concretizem ou ssejam substancialmentee
diferentess do que era esperado. Estas
E
previsõões emitem a opinião unicamente naa data em qu
ue são feitass
e a Compaanhia não see obriga a atu
ualizá‐las à luuz de novas informações
i
.
alavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Roogério, pode prosseguir.
Agora, gosstaríamos dee passar a pa
Rogério M
Melzi:
Muito obrrigado. Bom dia a todos. Bem vindoss à teleconfe
erência sobrre nossos ressultados do 1º trimestree
do ano dee 2014. Ao meu
m lado está
á o nosso CF O, Virgílio Gibbon, que vai
v me ajuda r com a apre
esentação, e
também a nossa equip
pe de RI. Lem
mbro ainda qque, ao final, vamos abrir para perguuntas e respo
ostas.
Começam
mos pelo slid
de número dois da nosssa apresenttação, que também
t
esttá disponíve
el em nosso
o
website.
Analisando os principaais indicadorres do primeeiro trimestrre deste ano, vemos quee tivemos muito sucesso
o
em manteer um ritmo
o considerável de crescim
mento. Anunciamos mais um ciclo de captação
o recorde, o
nosso oitaavo consecu
utivo. Desta vez, foram 134,7 mil no
ovos alunos matriculadoos em nosso
os cursos dee
graduação
o presencial e a distância. Com issoo, a nossa baase de aluno
os de gradu ação presen
ncial cresceu
u
17,5%, no
o critério sam
me shops, en
nquanto nosssa base de alunos
a
de grraduação EA
AD cresceu 22,9%.
2
Como
o
consequência, a nossaa base total de
d alunos creesceu 20,7% em relação ao ano passaado.
Esse bom desempenh
ho da base de
d alunos, ssomado à vaariação posittiva do tickeet médio pre
esencial, noss
levou a u
um crescimento significa
ativo na Recceita Líquidaa, que totalizou R$538,22 milhões no 1T14, um
m
aumento de 30% sob
bre o 1T13, ao passo quue o EBITDA
A alcançou R$129,4
R
milhhões, aprese
entando um
m
crescimen
nto expressivvo de 49%, para
p
uma m
margem de 24,1%, um ga
anho de 3,0 pontos percentuais em
m
relação ao
o mesmo trim
mestre do an
no anterior.
m sucesso o processo dee Transferência Assistidaa
Além disso, nos primeeiros meses do ano, conncluímos com
(PTA) dos alunos da Gama
G
Filho e Univercidaade, conduzzido pelo Ministério da Educação (M
MEC) após o
descreden
nciamento de
d ambas. No
N final do pprocesso de
e matrículas para o prim
meiro semesstre, 6,7 mill
alunos deessas instituiições optara
am por se ttransferir paara a Estácio
o, dos quaiss 1,7 mil são
o alunos dee
Medicina e 5,0 mil de outros cursos. É importtante lembraar que ainda há possibiliddade da Está
ácio receberr
estre de 20014 pelo processo
p
dee
novas maatrículas oriundas desttas instituiçções no seggundo seme
transferên
ncia assistidaa.
Também concluímos o processo de matrículaas do Prograama Pronate
ec, na modaalidade Bolsa
a‐Formação,,
para o priimeiro semeestre de 2014
4. A Estácio conquistou 100% das vagas solicitaadas (29,8 mil), todas no
o
estado do
o Rio de Janeeiro, sendo que
q tivemos um total de 24,1 mil alu
unos matricuulados, o que
e representaa
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uma taxa de converssão de 81%. Cerca de 65% dos alunos foram matriculadoos em curso
os no turno
o
matutino, 30% no turn
no vespertin
no e 5% no tuurno noturno, de modo que vamos tter sucesso em
e utilizar a
capacidad
de ociosa de nossas unida
ades.
Seguindo a linha do nosso Plane
ejamento Esstratégico, nesse
n
semestre iniciamoos a operaçã
ão da nossaa
Universidaade Corporativa, que já está
e funcionaando a pleno
o vapor com cursos e treeinamentos presenciais
p
e
a distância, e também
m tivemos outro
o
grandee marco com a inaugurração do Esspaço NAVE, nas nossass
dependên
ncias na regiãão portuária
a do Rio de JJaneiro. O NA
AVE é um esspaço de inoovação para simulação e
experimen
ntação dos ambientes
a
do
o futuro da uuniversidade
e: salas de matrícula, salaas de aula e laboratórioss
de informática, incenttivo a start‐u
ups, entre ouutras atividades de Inova
ação. Acredittamos que a construção
o
desses pilaares leva mu
uito tempo e demanda m
muita energiaa, mas no mé
édio e longo prazos serão
o elementoss
muito imp
portantes na diferenciaçã
ão da nossa Instituição para
p
os nosso
os alunos.
mais sobre alguns pontos importantees da nossa Estratégia e
Ao final da apresentação voltarei para falar m
também d
do “outlook”” para 2014,, mas, em reesumo, começamos o an
no com o péé direito, ma
antendo um
m
excelente ritmo operacional apó
ós concluir mais uma captação re
ecorde, a quual certame
ente abre a
possibilidaade para mais resultadoss excelentes ao longo do ano.
o
Agora, passso a palavraa para o Virgílio, que vai dar mais dettalhes sobre os nossos reesultados deste primeiro
trimestre do ano de 20
014.
Virgílio Giibbon:
m dia a todo
os. Para iniciaar, gostaria de chamar a atenção paara o slide número
n
três,,
Obrigado, Melzi. Bom
onde falam
mos sobre o nosso desem
mpenho opeeracional.
No primeiiro gráfico, mostramos
m
a base de aluunos do prim
meiro trimesstre de 20144. Fechamoss o trimestree
com 394,55 mil alunos,, 20,7% acim
ma do registrrado no ence
erramento do
o mesmo triimestre do ano
a passado..
No conceiito same sho
ops, desconssiderando ass aquisições realizadas nos
n últimos doze mesess (FACITEC e
ASSESC), a base de alu
unos cresceu 19,3% em rrelação ao mesmo períod
do do ano annterior.
Nossa basse de alunoss presencial same shops atingiu 311,6 mil alunos no fim de março, de modo
m
que o
crescimen
nto orgânico da base de alunos foi dee 17,5%, refo
orçando a te
endência de ccrescimento
o sustentávell
da base dee alunos apó
ós oito ciclos recordes coonsecutivos da
d captação.
A captação da graduaçção presenciial atingiu a marca de 10
05,7 mil alunos, um cresccimento de 23,9%
2
frentee
ao 1T13, já consideraando os 6,7 mil alunos que se transferiram da
a Gama Filhho e Univerccidade. Valee
destacar q
que os 6,7 mil
m alunos já tiveram
t
partte das suas mensalidade
m
s faturadas nno primeiro trimestre, o
que contrribuiu para o nosso cresscimento de receita, maas tal processso entrará ““em regime”” apenas no
o
segundo ttrimestre, qu
uando então
o teremos uuma melhor visibilidade do impactoo das transfe
erências noss
nossos ressultados.
a
86,6%
% no 1T14, u ma melhoraa de 0,2 p.p. em relação aao 1T13, principalmentee
A taxa de renovação atingiu
em razão da mudançça de processso e conseequente ante
ecipação da evasão quee fizemos no
o 4T13, quee
compenso
ou a maior evasão
e
esperrada decorreente do alto percentual de alunos noos 1º e 2º períodos
p
quee
atualmentte compõem
m a nossa basse.
D cresceu 27,5% sobre o mesmo perríodo do ano
o anterior paara um total de 78,4 mill
A base dee alunos EAD
alunos.
No gráfico
o ao lado, veemos que a receita operracional líqu
uida aumento
ou 30,2% em
m relação ao
o 1T13, paraa
um total d
de R$ 538,2 milhões,
m
em função do c rescimento da
d base de alunos em maais de 20% e da variação
o
positiva no
o valor do ticcket médio presencial.
p
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Na tabela na parte inferior do slide, podemoos constatar que no 1T14 o ticket m
médio presen
ncial cresceu
u
10,0%. Taal aumento nesse trimesstre é justifiicado pela nossa
n
política de aumennto de preço
os acima daa
inflação em algumas praças
p
especcíficas, bem como por um efeito mixx que, entree outros fatores, decorree
unos do FIESS vem fazenndo por curssos de maiorr valor agreggado, notoriiamente nass
da escolha que os alu
áreas de EEngenharia e Saúde.
Já o tickett médio EAD
D ficou estável em relaçãão ao ano paassado, apressentando vaariação negattiva de 0,4%
%
no 1T14, eem função do
d aumento do número de alunos cu
ursando o “E
EAD Mais” (oopção que dilui
d a matrizz
curricular do curso e, consequente
emente, o vaalor ao longo
o de mais do
ois semestrees) e da nossa política dee
reposicion
namento de preço dos cu
ursos a distâância em algu
umas praças, a fim de addequar nosso
os valores àss
realidadess de cada loccal.
Passando agora para o slide núm
mero quatroo, vemos a análise verttical dos nosssos Custos e Despesass
Operacion
nais.
No 1T14, o custo caixxa apresento
ou melhora de 0,9 p.p. de margem em relaçãoo ao verificad
do no 1T13,,
como resu
ultado dos gaanhos:
n linha “Serviços de Teerceiros”, em função da desterceirrização dos serviços dee
(i) dee 0,8 p.p. na
seegurança e vigilância
v
em
m nossas uniidades, bene
eficiando esssa linha com
m uma contrrapartida naa
co
onta de “Pessoal”, além também
t
da nnossa melho
or gestão de contratos coom terceiros;; e
(ii) dee 0,5 p.p. na linha de “Material Didáttico”
de 0,2 p.p. em
e “Pessoal e encargos”,, abaixo do que
q apresen
ntamos nos úúltimos trime
estres, podee
O ganho d
ser explicaado por quattro fatores:
(i) A desterceirização dos serrviços de seggurança e viggilância que acabei de m
mencionar, em
m virtude daa
co
ontratação de pessoal;
(ii) Cu
ustos iniciaiss com a conttratação de equipe e do
ocentes tanto
o para as turrmas de currsos técnicoss
do
o Pronatec quanto parra receber oos alunos vindos
v
da Gama Filho e Univercida
ade, que jáá
im
mpactaram o 1T14, ao passo
p
que ai nda não con
ntribuíram na sua totaliddade para a geração dee
reeceita;
(iii) O aumento em
e acordos trabalhistaas, que passsou de cercca de R$5 milhões no 1T13 paraa
ap
proximadamente R$14 milhões
m
no 11T14, consumindo 1,6 pontos
p
perceentuais de margem.
m
Tall
au
umento refleete uma abo
ordagem maais proativa na
n resolução
o de nossas questões tra
abalhistas, a
qu
ual deverá se
s prolongar ao longo dee 2014, paraa então reto
ornar a níveiis mais alinh
hados com a
m
média históricca a partir de
e 2015;
Já o aum
mento na ru
ubrica de “A
Aluguéis” accima do ritm
mo observad
do nos últim
mos trimesttres decorree
basicamen
nte de quatros fatores:
(i) 5 novos cam
mpi em com
mparação coom o 1T13 (duas aquisições, FAC ITEC e ASSESC; e trêss
grreenfields, Paarangaba, An
ngra dos Reiss e Teresópo
olis), para um
m valor a maiior de R$1,3 milhão;
(ii) A estratégia de
d revisão do
os contratos variáveis (co
omo percenttual da receiita) para con
ntratos fixos..
Em
m comparaçãão com o 1T
T13, 9 contraatos relevanttes passaram
m por essa altteração, o qu
ue significou
u
um
m montantee de R$2,8 milhões.
m
Noo médio e lo
ongo prazos,, acreditamoos que essas mudançass
trrarão ganhoss de margem
m significativvos, uma vezz que temoss trabalhadoo muito para
a melhorar a
mpi através ddo crescimento da nossa
a plataformaa de EAD, da
a criação dee
occupação doss nossos cam
prrogramas como o Pronattec, e de um planejamen
nto acadêmicco cada vez m
mais eficiente;
(iii) Reeajustes paraa a inflação previstos
p
em
m contrato, num montantte de R$4,0 m
milhões;
(iv) Os contratos de aluguel ainda
a
atreladdos à receitaa, que acaba
am aumenta ndo no ritm
mo similar ao
o
no
osso crescim
mento de rece
eita, que foi de 30%.
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Ainda no mesmo slid
de, verificam
mos que a liinha de despesas come
erciais repressentou 9,0%
% da receitaa
líquida, ap
presentando um ganho de
d 1,4 p.p, em
m razão de uma
u
melhora
a de 0,8 p.p.. na PDD, reffletindo umaa
melhora o
orgânica nesssa linha, tam
mbém benefficiada pela limpeza de base
b
que fiz emos no 4T13, e de 0,6
6
p.p. na linha de publiccidade.
Ainda na A
Análise Verttical da receiita líquida noo 1T14, as despesas
d
gerais e adminiistrativas rep
presentaram
m
12,0% da receita líquida, uma me
elhora de 0,,6 p.p. em relação ao mesmo
m
períoodo do ano anterior.
a
Tall
ganho veiio em função das melho
oras de 0,3 p.p. em “Pe
essoal” e também de 0,,3 p.p. em “Serviços
“
dee
Terceiros””, graças aos ganhos de escala
e
que coonseguimos obter nessass linhas.
Devemos lembrar tam
mbém que, como menccionamos de
esde o 2T13
3, a linha dee “Pessoal” vem sendo
o
impactadaa pelo aumeento de head
dcount relaccionado a invvestimentos em novas ááreas que ainda gerarão
o
de modo qu
receitas reelevantes paara a Compan
nhia, como a Diretoria de Educação Continuada,
C
ue essa linhaa
poderá seer mais com
mparável noss próximos ciclos. Além
m disso, evoluímos aind a mais no processo
p
dee
linerarizaçção de bônuss nessa rubriica. Ainda asssim, consegu
uimos novam
mente obter eficiência ne
essa rubrica..
No slide ccinco, vemos o crescime
ento do nossso EBITDA. No primeiro
o trimestre de 2014, no
osso EBITDA
A
alcançou R$129,4 milhões, um aumento
a
exppressivo de 48,6%, coro
oando um ttrimestre de
e excelentess
resultadoss, para uma margem EB
BITDA de 24,,1%, 3,0 p.p. acima do registrado
r
n o primeiro trimestre
t
dee
2013, em
m função do
o ganho de margem taanto no cussto quanto nas despesaas comercia
ais, gerais e
administraativas. Continuamos a crrescer nosso EBITDA e ob
bter ganhos de margem em um ritmo
o constante,,
sem sobreessaltos, refllexo dos gan
nhos de escaala com o crescimento da base de a lunos, do no
osso modelo
o
de gestão e do nosso foco
f
no longgo prazo.
Já o nosso
o lucro líquid
do alcançou o montante de R$ 125,8
8 milhões, pa
ara um cresccimento de 88,9%
8
e umaa
margem lííquida de 23,4%, um ganho de 7,3 p. p. sobre o 1TT13.
Passando agora para o slide núme
ero seis, apreesentamos o nosso Conta
as a Receberr.
O número
o de dias do
o contas a re
eceber de al unos líquido
o, incluindo recebíveis e receita líqu
uida do FIES,,
apresento
ou uma redução de um dia
d em relaç ão ao 1T13, caindo para
a 84 dias. Exccluindo a receita líquidaa
FIES e os recebíveis FIES
F
do cálculo, nosso PPMR ex‐FIES ficou em 88 dias, quattro dias acim
ma do 1T13..
Lembrand
do que, ao fin
nal de março
o, tínhamos aainda cerca de
d 20 mil alu
unos em proccesso de ade
esão ao FIES.
Seguindo em frente no slide sete, nossa rubricca de contas a receber FIES no 1T14 aumentou para
p
R$147,2
2
milhões, um aumentto de R$68,3 milhões eem relação ao trimestrre anterior, um reflexo
o normal daa
concentraação do aditaamento de contratos FIEES no início do
d semestre letivo, além do próprio aumento daa
base de allunos que uttiliza o financciamento esttudantil.
2 milhões no 1T14, em fuunção de um novo atraso
o
Já o contaas a compenssar registrou um aumentto de R$19,2
no leilão de recomprra por parte
e do FNDE nno final de março, o qual foi realiizado norma
almente noss
primeiros dias de ab
bril. Com essse atraso, o prazo méd
dio de receb
bimento do FIES, com o ajuste do
o
montantee de R$63,1 milhões
m
recomprado em abril, atingiu
u 78 dias, 11 dias abaixo do registrad
do no 1T13.
O slide nú
úmero oito destaca
d
o Aging de nosssos Recebíveis e Acordo
os, que conttinua saudávvel no 1T14..
Graças à continuidad
de de nossa
as políticas rigorosas para
p
renegocciação de ddívidas, nessse trimestree
contamos com apenas 8% do tota
al de recebívveis originad
dos de reneg
gociações coom alunos. O percentuall
de títulos já vencidos dentre os re
ecebíveis dee renegociaçõ
ões há mais de 60 dias rrepresenta 28%
2 do totall
de acordo
os, ou seja, ap
penas 1,6% do
d total de nnossa carteira de recebíveis.
Nossos crritérios conttinuam rígid
dos, claros e objetivos,, segundo os
o quais prrovisionamoss 100% doss
recebíveiss vencidos háá mais de 180 dias, compplementadoss pelo provisionamento ddo FIES.
Por fim, o slide númerro nove mosttra o nosso ffluxo de caixa trimestral.
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Nesse trim
mestre, mudamos nosssa metodoloogia de divulgação do fluxo de ccaixa para uma
u
melhorr
comparação com as taabelas dispon
níveis no ITR
R.
de, mostramos as princip
pais linhas ddo nosso fluxo de caixa no trimestrre, considera
ando que oss
Neste slid
leilões de recompra FIES, tanto em
m dezembroo (no valor de
d R$44 milhões) quantoo em março (no valor dee
R$63,1 miilhões), tivesssem ocorrido em suas coompetênciass corretas.
Com estess ajustes, reggistramos um
milhões, R$1
m fluxo de caaixa operacio
onal positivo em R$22,2 m
13,5 milhõess
acima do apresentado
o no mesmo trimestre d e 2013, já co
onsiderando o ajuste pa ra os atrasos nos leilõess
de recomp
pra FIES tantto em dezem
mbro quanto em março.
É importante ressaltarr que o aumento nas varriações de attivos e passivvos é basicam
mente influe
enciada pelo
o
aumento no Contas a Receber, muito
m
em funnção do alto número de alunos (cerrca de 20 mil) que aindaa
estavam aaderindo ao FIES
F no final de março.
A geração
o de caixa operacional antes de CCAPEX foi de
d R$58,6 milhões,
m
R$336,2 milhõe
es acima do
o
apresentaando no mesmo trimestre
e do ano antterior.
a do mesmo
o
Vale aindaa ressaltar o fluxo de caiixa operacio nal após CAPEX em R$22,2 milhões,, 155% acima
período dee 2013, mesmo com um desembolsoo de CAPEX acima
a
em cerrca de R$23 milhões.
Com isso, retorno ao Melzi
M
para ass conclusõess e consideraações finais da
d nossa apreesentação.
Rogério M
Melzi:
Obrigado, Virgílio. Indo agora para
a o slide núm
mero dez, on
nde eu quero
o comentar uum pouco so
obre a nossaa
estratégiaa de crescimeento.
Não resta dúvidas de que o setor de Educaçãão passa por um momen
nto muito boom do ponto
o de vista dee
negócios. Ao contrário
o de muitos setores que parecem rem
mar contra a correnteza,, o nosso seggmento vem
m
apresentaando uma séérie de externalidades quue ajudam as
a boas empresas, que hhoje tem mais exposição
o
no mercaado, a colheer bons resu
ultados. Na nossa opinião, entretan
nto, é muitoo importantte que cadaa
u
estratéggia clara paraa aproveitar esse bom momento
m
parra gerar bons resultadoss
empresa eestabeleça uma
no curto e médio prazzos, mas tam
mbém se pre ocupe com a construção
o do seu futuuro em um cenário
c
ondee
sempre háá incertezas. Afinal, é mais
m fácil se ppreparar parra o futuro durante
d
os pperíodos de bonança, do
o
que ter qu
ue fazer isso sob a pressã
ão de um cennário eventu
ualmente mais negativo.
os feito isso
o com muitta disciplina,, e achamos fundamenntal explicar essa nossaa
Aqui na EEstácio temo
estratégiaa e as suas im
mplicações para
p
os nossoos investidores, acionistas, e demaiss stakeholdeers, para quee
todos tenham a expecctativa corre
eta com relaçção à nossa atuação, e para
p
que toddos possam diferenciar
d
a
Estácio do
os demais players e dass suas respeectivas estratégias. Uma das maneirras mais eficcientes paraa
ilustrar um
ma estratégiia é utilizar “cases” de empresas que sejam um
ma referênciia para nós, que sirvam
m
como fontte de inspiraação para a nossa
n
empreesa. Em paraalelo, podemos também mencionar autores
a
que,,
através do seu trabaalho, consegguiram traduuzir de um modo efica
az a estratéégia utilizada por essass
empresas vencedoras.
Nesse con
ntexto, pouco
os exemploss se aplicam ttão bem à Estácio quantto o capítuloo III do livro “Vencedoras
“
s
por Opção
o”, de Jim Collins e Morten
M
T. Haansen, que trata da “M
Marcha das 220 milhas”. Segundo oss
autores, eempresas do
o porte de um
ma Microsofft e uma Sou
uthwest Airliines obtiveraam sucesso por décadass
porque, eentre outras coisas, tiverram a discip lina de crescer dentro de
d determin ados padrõe
es, de modo
o
gradual, resistindo às
à tentaçõess de acelerrar muito durante
d
os ventos favvoráveis, ma
as remando
o
destemido
os também durante as tempestades
t
s, crescendo
o mesmo na adversidadee e sem nun
nca perder o
foco na su
ua razão de ser.
s
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Quando olhamos paraa o slide 10, penso
p
que veemos algo similar, embora, é claro, eem um estágio diferente..
Ao analisaar a evolução
o da Estácio entre 2008 e 2013, veriificamos que
e as taxas dee crescimento da Estácio
o
estão den
ntro de um certo range, e podem
mos identificcar um certo padrão, uuma certa consistência.
c
.
Podemos ver que a empresa
e
soube crescer ddurante o pe
eríodo mais duro da suaa história, qu
uando aindaa
não haviaa externalid
dades positivvas e haviaa toda sorte de pressã
ão e expecctativa geral para umaa
recuperaçção. Mas, podemos ver também que , mesmo quando o perío
odo de turbuulência foi en
ncerrado e a
empresa eentrou em um
u período de mais traanquilidade e ventos favoráveis, nãão ocorreram
m mudançass
repentinas que causaassem uma aceleração insustentáve
el no seu ritmo de exppansão, o que
q é muito
o
alinhado ccom a teoria de Collins e Hansen.
No slide número onze, ilustramos a maneira coomo pensam
mos o crescim
mento da nosssa Instituiçã
ão.
A ideia básica é quee queremos aproveitar ao máximo o bom momento que vivemos, pois também
m
gostamos de crescer no curto prazo,
p
mas ao mesmo tempo querremos utiliz ar esse momento paraa
preparar a nossa Instittuição para o médio pra zo, e em parralelo també
ém plantar allgumas seme
entes para o
longo prazzo.
Por isso, o foco da no
ossa equipe é buscar o m
melhor resultado possívvel em 2014,, sem entrettanto jamaiss
ferir os p
padrões operacionais qu
ue buscamo s melhorar constantem
mente. Nessee contexto, a excelentee
captação e a boa renovação que tivemos no início desse
e ano abrem
m muitas porrtas para qu
ue possamoss
gerar mais uma série de resultados espetaaculares. Accreditamos que,
q
como nos anos anteriores, a
expansão verificada no primeiro trrimestre posssa ser uma boa
b proxy pa
ara o restantte do ano, em
mbora nessee
ano aindaa tenhamoss alguns upside risks qque podem nos ajudarr a acelerarr esse ritmo
o de formaa
sustentáveel.
Por exemplo, sabemo
os que o Pro
onatec e o P rograma de Transferênccia Assistida ainda não contribuíram
c
m
com praticcamente nad
da para esse
e bom resultaado, visto qu
ue ocorreram
m durante o trimestre. Também
T
não
o
temos nad
da ainda vin
ndo de UniSE
EB, mas acreeditamos que após a finalização do processo pe
elo CADE e a
subsequen
nte avaliação pela nossa Assembleiia de Acionistas, podere
emos demonnstrar com mais
m clarezaa
todas as o
oportunidad
des que tere
emos de am pliar a partiicipação do EAD no nossso negócio, e com isso
o
buscar rettornos ainda melhores pa
ara os nossoos acionistas..
mos conduziindo com muita
m
firmezza a nossa área
á
de exp
pansão, que não apena
as cuida dass
Continuam
autorizaçõ
ões de novoss cursos pelo
os campi da Estácio, mass também accompanha oos processos de aberturaa
de novas unidades e de expansão das ope rações atuaais. Temos oportunidade
o
es para mais M&As dee
pequeno e médio portte no “pipeline”, e seguim
mos trabalhaando para esstabelecer a Estácio com
mo um playerr
significativvo nos segm
mentos de Pó
ós‐Graduaçãão, Cursos Liivres, Preparratórios paraa Concursos, e Soluçõess
Corporativvas. Enfim, há toda uma gama de possibilidades que, se concretizada
c
as, podem nos
n ajudar a
buscar ressultados aind
da mais expressivos em 22014.
Ao mesmo tempo em
m que cuida
amos de 20114 com muita energia, temos diveersos times dedicados a
preparar a Estácio paara o médio
o prazo, poiss acreditamo
os que nos próximos annos será cad
da vez maiss
necessário
o diferenciarr a Estácio dos
d nossos cconcorrentess. Achamos que isso vaii ocorrer primariamentee
através dee itens como
o: novas tecn
nologias e inoovação no modelo
m
de ensino, atendim
mento de altto nível paraa
os nossos alunos, relaacionamento
o com os nosssos egressoss, percepção
o da Sociedadde com relação à Marcaa
Estácio, allinhamento com
c
o merca
ado de trabaalho, e a emp
pregabilidade dos nossoss alunos. Porr isso, temoss
equipes d
de primeira linha cuidan
ndo de cada um desses itens já há quase dois anos, ou se
eja, estamoss
aproveitan
ndo o períod
do de bonançça para prepparar a Estácio do futuro..
Por fim, também peensamos no longo prazzo da Estácio, pois sab
bemos que para que continuemos
c
s
crescendo
o com a qualidade que te
emos feito aaté agora, ge
erando retorn
nos tão atrattivos como o que temoss
feito, não
o podemos jamais nos acomodar
a
soobre o nosso
o sucesso. Por
P isso, estaamos semprre atentos à
novas opo
ortunidades de negócio em diversass áreas de attuação que sejam
s
correllatas com o nosso “coree
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business”,, mas que ao
o mesmo te
empo possam
m abrir novo
os horizontess do jeito quue gostamoss... de modo
o
seguro, ggradual, e reesponsável. Afinal, com
mo dizem Collins e Han
nsen, “em úúltima instâ
ância somoss
nca jogamoss a culpa naas circunstân
ncias, muito
o
responsávveis por mellhorar o nossso desemp enho, e nun
menos no ambiente”.
Bom, essees eram os nossos
n
comentários. Poddemos passar agora para
a a sessão dee perguntas e respostas..
Obrigado.
João Carlo
os dos Santo
os, BTG Pactu
ual:
Bom dia. EEu gostaria de
d fazer uma
a pergunta ccom relação a um dos po
ontos que o V
Virgílio come
entou muito
o
bem e eu não entendii quanto ao impacto
i
no tticket médio
o, essa mudança de mix, esse aumento de cursoss
mais comp
plexos, como
o Engenharia
a, por exempplo.
Na verdad
de, eu queriaa quebrar issso sob duas óóticas. Prime
eiro sob a óttica de dropoout, se o fato
o de o aluno
o
com acessso ao FIES esstar buscando esses cursoos de ticket mais elevado
o também poode estar segurando um
m
pouco o p
potencial de melhora
m
de dropout
d
na ssua base que
e seria espera
ado por contta do FIES.
E a segund
maturação e ao impacto
da pergunta,, com relação também a esse mix de
e curso, é com
m relação à m
o
que isso p
pode ter na sua margem
m bruta, porqque estamoss falando de cursos em qque, teoricam
mente, vocêê
tem um d
dropout maio
or ao longo do curso, teem menos alunos por sa
ala, mas no ffinal do cursso você tem
m
muito mais – no caso
o específico de Engenhaaria – laboratórios etc. Como
C
vocês lidam com isso quando
o
olham para frente em
m termos de
e impacto nna rentabilidade da Emp
presa? E achho que um pouco disso
o
também sse aplica à Medicina;
M
po
or mais que a Medicina tenha um drropout menoor, o final do curso tem
m
muito mais laboratório, um custo
o operacionaal por aluno muito maio
or. Como vo cês veem no
o teórico daa
Companhiia. Essa seriaa a primeira pergunta.
p
Obbrigado.
Virgílio Giibbon:
Com relaçção ao FIES, sem dúvida
a ele ajuda bastante na conta de dropout.
d
Tem
mos uma exp
pectativa no
o
médio praazo de conttinuarmos te
endo vitóriass com relaçãão à Estácio
o de reduçãoo da evasão
o acadêmicaa
dentro do
o semestre.
E com rellação ao mix
ix de curso, um dado m
muito curioso, ontem eu
u estava venndo o crescimento, porr
exemplo, dos cursos de
d Engenharria. Nossa baase de Engen
nharia cresce
eu 40% ano contra ano, mas a basee
FIES de En
ngenharia creesceu 125%. Você vê com
mo você tem
m uma puxada dos cursoss com ticket mais alto.
mbém cresceeu, se não me
m engano, 330%, e os alunos com FIIES em Saúdde vieram 90
0% acima do
o
Saúde tam
ano passaado. Então, esse
e
efeito mix
m dos alun os que estão
o entrando no FIES com
m cursos com
m ticket maiss
alto nos ajjuda bastantte no ticket médio
m
de todda a nossa operação.
Com relaçção à rentabilidade, na hora
h
em que começamoss a ver a dinâ
âmica disso, ir maturand
do essa basee
com essess cursos que têm um tickket mais altoo, sua análise
e está perfeitta, mais umaa vez. Você tem, sim, um
m
investimento mais alto por contta de laboraatórios, e ce
ertamente vai
v necessitaar de mais espaço
e
paraa
colocarmo
os mais inveestimento, mais
m máquinna, mais labo
oratório den
ntro das nosssas unidade
es, mas, porr
outro lado
o, a rentabilidade da ope
eração tambéém é maior nesses curso
os, tem uma evasão men
nor nele, não
o
só por con
nta do FIES, mas os curso
os de saúde e de engenh
haria têm um
ma inadimplêência bem menor
m
que oss
cursos dee gestão, en
ntão temos uma ocupaação média em sala de
d aula maiior, compen
nsando essee
investimento maior, e até tendo uma
u rentabiliidade maior..
Vale ressaaltar o que é a rentabilidade, o ROIC de uma esco
ola de mediccina, de umaa escola de saúde, sendo
o
muito maior que umaa escola de gestão, messmo com um
ma necessida
ade de invesstimento em
m laboratório
o
muito menor.
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João Carlo
os dos Santo
os:
o, Virgílio. A segunda pe
ergunta que eu queria faazer, e nós estamos
e
muitto cedo nessse processo,,
Está ótimo
especificamente com relação à ca
aptação no 22S, sob a ótica que o ce
enário comppetitivo no Rio,
R sabemoss
que o grupo Galileu que acabou le
evando a esssa transferên
ncia para voccês, eles paraaram de faze
er vestibularr
no 2S13. Então, com
mo vocês esttão vendo a expectativva de perforrmance de captação pa
ara o 2S? E
também, mais um sab
bor com rela
ação à Copa do Mundo, que o calendário acaba ficando um pouco maiss
apertado. Como vocêss estão vendo isso para o 2S? Obrigado.
Rogério M
Melzi:
A realidad
de é que essaa tendência com as desccredenciadass não é nova. Com o perddão da palavvra, era umaa
morte meeio anunciad
da. Já havia
a uma migraação de ma
arket share dos entranttes, para nã
ão falar em
m
transferên
ncias, dessass instituiçõess para a Está cio. Então, acho
a
que hou
uve um soft landing ao longo dessess
últimos an
nos, que culm
minou com esse
e processoo de descred
denciamento
o.
Por um lado, o fato dee ter menos concorrentees, é óbvio que
q significa mais markeet share para
a nós. Então,,
sob esse aaspecto, eu não
n teria muita preocupaação com rellação à capta
ação.
Por outro lado, existe uma teoria do nosso peessoal de marketing, que confesso quue está para ser provadaa
ainda, maas a teoria de
d que quando você tem
m mais comp
petição em um mercadoo com o Rio
o de Janeiro,,
onde a Esstácio é grande, isso ajud
da na geraçãão de deman
nda, porque não é poucaa gente falando sobre o
ensino superior. Basicamente, ho
oje temos, eem termos de advertisiing no Rio dde Janeiro, a Estácio, e
maior, já que você expõee
achamos que mais algguns playerss fortes aqui poderiam levar a uma demanda m
mais o asssunto, de mo
odo mais fren
nte. Mas issoo é algo de difícil
d
compro
ovação.
O que eu posso falar é que começçamos agoraa o processo de captação
o, partimos bbem, com bons indícios..
Mas o graande receio que temos na captaçãoo desse 2S nãão é o efeito
o do PTA, m
mas sim o qu
ue é incerto,,
porque ninguém sabe a essa altura o que vai aacontecer com o País.
Ontem, paarece que o Rio de Janeiro parou, co m uma série
e de protesto
os. E parece qque esses prrotestos têm
m
sido muito
o agudos no Rio de Janeiro, foram em
m vários pontos da cidade.
E assim co
omo nós, accho que ningguém a essaa altura sabe
e dizer os im
mpactos, com
m a parada da Copa do
o
Mundo, não sei quanttas manifesttações, proteestos, enfim, podem oco
orrer no Bra sil nesse período, e isso
o
pode sim tter um impaacto no nosso
o processo. N
Ninguém passsaria imune a uma situaação dessas.
mos, talvez seeja mais. Isso
o é um grand
de question m
mark. Qualquer previsão
o
Talvez sejaa menos do que pensam
que fizerm
mos agora co
om relação à captação coorre um risco enorme. O que posso falar é que os
o primeiross
indícios sãão positivos. Não me deixxaram muitoo preocupado
o.
João Carlo
os dos Santo
os:
Excelente,, Melzi. Eu teenho mais um
ma perguntaa, mas vou en
ntrar na fila.
Diego Mo
oreno, Merrilll Lynch:
as, em maio
o
Bom dia. Minha pergunta é mais relacionadaa a distance learning. Accho que nos próximo dia
devemos saber da deecisão do CA
ADE em relaação à fusão
o de Kroton e Anhangueera, e um dos possíveiss
desfechoss é eventualmente eles serem forçaados a vend
der uma marca de distaance learning
g. Eu queriaa
saber, do lado de voccês, se eventtualmente a lguma marca do grupo estiver
e
à dissposição, voccês estariam
m
interessad
dos, ou se deepois da aquisição da UnniSEB a necesssidade de expansão de ddistance learning já estáá
coberta. O
Obrigado.
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Rogério M
Melzi:
uco cedo para falar, tem
mos que verr o que vai acontecer com relação a isso, mas a Estácio é
É um pou
sempre attenta às opo
ortunidades. É o nosso deever analisarr etc. O que eu posso fallar é que esttamos muito
o
otimistas com relação
o à UniSEB. Assumindo que será ap
provado e qu
ue nossos accionistas vão
o concordar,,
acho que ttemos um caaminho muitto interessannte pela frente.
mbrar que a Estácio está
á em dois proocessos de abrangência
a
em cursos, pportanto devveremos ter,,
Vamos lem
só pela Esstácio, 65 no
ovos polos, pela UniSEB
B são mais de
d 150, e mais um prottocolo que eles
e têm em
m
cursos tam
mbém para mais 150. Então, daqui a pouco voccê está falan
ndo de uma Estácio com
m 400 polos,,
cobrindo o Brasil com
m uma abrangência que nos fará um
m competidorr de primeiraa linha, para
a brigar pelaa
liderança do mercado.
Por um laado, acho qu
ue tenho um
m caminho m
muito segurro. Por outro
o lado, quallquer oportu
unidade quee
apareça, a Estácio costuma olharr com aquel a responsab
bilidade de sempre,
s
ana lisar todos os
o ativos no
o
Brasil tem
m seu valor, alguns
a
deles são
s realmen te muito bon
ns.
os no melhor dos mundoos hoje. Que
e não dependemos maiss, como depe
endemos no
o
Mas acho que estamo
passado, d
de fazer um movimento inorgânico para garantiir nosso cresscimento no EAD. O que tem hoje jáá
nos permiite sonhar baastante gran
nde com relaação ao EAD.. Então, daí para
p
frente ppassa a ser uma
u
questão
o
muito maiis de oportunismo e reto
orno sobre innvestimento..
oreno:
Diego Mo
A perguntta era justam
mente isso. Nós recebe mos muitas perguntas, justamente porque a UniSEB
U
abriu
u
uma oporttunidade mu
uito grande para
p
uma ex pansão orgâânica muito forte.
f
Se, talvvez, para a Estácio
E
agoraa
o M&A estaria desgasttado visto oss grandes poolos a serem colocados viia a plataform
ma da UniSE
EB em si.
Rogério M
Melzi:
Nosso foco é maximizar o retorno
o do acionistaa. De novo, tem
t
que ser aprovado em
m assembleia, mas, umaa
vez aprovaado, nós fizeemos o maior investimennto da Estácio
o até hoje na
a UniSEB.
Então, ago
ora estamoss extremame
ente comproometidos em gerar uma taxa
t
de retoorno muito alto
a em cimaa
dessa aquisição da Un
niSEB. Daí para frente é ooportunismo,, é questão de
d analisar caaso a caso.
Diego Mo
oreno:
OK. Obrigaado.
Marcelo SSantos, JP Morgan:
Bom dia a todos. Min
nha primeira
a pergunta sseria a respe
eito do seu comentário sobre o ticket de EAD..
Vocês mencionam um
m reposiciona
amento em determinadaas praças pa
ara adaptar à realidade local. Queriaa
saber se isso tem algguma coisa a ver com uuma compettição aumen
ntando por causa de no
ovos playerss
entrando. Se puderem
m dar um pou
uco mais de cor a respeitto disso.
Rogério M
Melzi:
É notório que a comp
petição no EA
AD nos próxximos anos se intensificará. Não restta dúvidas, porque
p
é um
m
negócio attrativo, e tod
do negócio atrativo
a
acabba chamando
o mais compe
etidores. É ppúblico que existem
e
maiss
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de 30 peedidos no MEC
M
para en
ntrada de n ovos playerrs, e também
m para aum
mento de ca
apacidade e
abrangênccia de playerrs atuais. Enttão, é de se eesperar que vai haver, sim
m.
do você tem
m
O que a EEstácio fez agora foi uma releitura. Teve uma trroca de diretoria, e é noormal quand
uma direção nova que
q
haja um
ma releituraa, e esse nosso
n
direto
or, o Pedroo, optou po
or fazer um
m
reposicion
namento de preço em algumas praçças onde, sim
m, nosso pre
eço estava ddeslocado co
om relação à
competiçãão.
p
único no
n Brasil parra sua platafo
orma EAD, e
Não sei see vocês se lembram, mass a Estácio addotava um preço
isso não eestava se prrovando muito vantajosoo em algum
mas praças, onde
o
essa esstratégia fazzia com quee
deslocásseemos do pon
nto central.
Então, foi um reposiccionamento. Quer dizer que haja um
ma pressão muito
m
grand e de preçoss? Não, querr
dizer que estávamos mais
m precifica
ados em alguumas praçass.
Mas é inggenuidade acchar que no
os próximos anos não haverá uma competição
c
muito mais acirrada no
o
EAD. Por isso bato mu
uito nessa te
ecla de prepparar a Estáccio para o momento
m
em
m que a comp
petição virá..
Nós já passsamos por isso no ativo
o terrestre, nno campus aqui
a
no Rio de Janeiro ppor volta de 2006, 2007,,
em uma éépoca em quee ninguém trrazia diferennciação nenh
huma, e aí a tal
t guerra dee preços foi inevitável.
Como não queremos passar po
or isso outtra vez, hojje investimo
os muito eem criar ele
ementos dee
diferenciaação para a Estácio, porque se houvver, de fato,, uma relaçã
ão oferta e ddemanda qu
ue seja maiss
favorável daqui a doiss, três ou qua
atro anos, nóós realmente
e queremos estará cima da média em
m termos dee
essa disputa..
padrão, peercepção, marca, atendimento, serviiço e resultados, para que possamos ficar fora de
Marcelo SSantos:
mpacto da Gama
G
Filho e Univercidade e até o
Está ótimo. Minha seegunda perggunta é a reespeito do im
mensalidade
Pronatec no EBITDA desse trimestre. Vocês falaram que
e mais ou menos
m
uma m
e e meia foii
reconhecida para os alunos
a
transsferidos, mass eu entendi que vocês também criiaram uma estrutura
e
dee
custos para receber esses
e
alunoss, e talvez teenha sido de
escasado, o custo incorrreu mais qu
ue a receita..
Queria terr uma ideia de
d como esse
es alunos dee universidad
des Gama Filho impactarram o EBITDA
A.
Rogério M
Melzi:
Em termo
os de margem
m, é mais ou
u menos pro porcional, porque també
ém contrataamos muitos professoress
para podeer atender essses alunos, incorremos ssim em desp
pesas operaccionais nos caampi que oss receberam..
Então, houve sim um aumento de
e custos e d espesas, maas mais ou menos
m
acomppanhou essa
a proporção,,
porque co
omeçou maiss ou menos no
n momentoo em que iniciamos os processos de transferênciia. Então, eu
u
diria que eele é correlatto.
A margem
m de modo absoluto, se olharmos
o
em
m termos abssoluto, teve mais ou me nos um mêss de impacto
o
no resultaado. Então, é de se esperrar que agoraa, no 2T, com
m tudo em re
egime, a receeita estabilizzando, óbvio
o
que ganhaaremos algum
ma eficiência
a, também. E acho que podemos
p
ter uma expanssão vinda dos programass
de transfeerência.
Nós nem escrevemos,, foi uma fallha nossa noo release, maas o CAPEX já
j foi afetaddo. Parte daq
quele CAPEX
X
mais alto,, tivemos que
q
colocar na frente aalguns milhõ
ões de Reais. Não sei exatamente quanto foii
contabilizaado, mas nó
ós aprovamo
os entre R$88 milhões e R$10 milhõe
es para inveestir, para re
eceber essess
alunos. Tivvemos que montar
m
muito laboratórioo, estamos tendo
t
que fa
azer bastantee obra, de accessibilidadee
etc., particularmente no campus que
q recebeuu a medicina, e boa parte
e foi executaada durante o 1T; talvezz
parte tenh
ha escorregaado para o 2T
T. Isso sim affetou o nossso nível de in
nvestimento,, e depois issso regularizaa
ao longo d
do ano.
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Eu acho q
que o importtante sobre a ideia do PTTA é se ela vai
v nos traze
er retorno. V
Vai sim. Estamos falando
o
de 7.000 aalunos, que obviamente a Estácio nãão incorreu em
e custo alg
gum para traazê‐los. Isso nos
n dará um
m
retorno m
muito bom, nãão tenho dúvida alguma .
Mas o quee eu estou batendo
b
o te
empo todo aaqui na Estácio é que, buscar
b
esses alunos do Programa
P
dee
Transferên
ncia Assistid
da para nós tem um effeito moral muito forte,, muito impportante, a sensação
s
dee
resolver u
um problemaa da cidade, a sensação dde entregar o que nós fazemos e eu acho que tem um efeito
o
aqui, é mu
uito difícil dee medir, mas no médio e longo prazo
o vão ser muiito mais imp ortantes talvvez do que o
efeito finaanceiro, quee é um recon
nhecimento que toda a sociedade, as pessoas ligadas à ed
ducação têm
m
porque a EEstácio esten
ndeu a mão para esses 77.000 alunos em uma horra em que erra tão complicado.
Nós estam
mos tendo um
m balanço muito
m
grande , são essas duas
d
frentes:: buscar o reetorno financceiro porquee
nós somoss uma Empreesa que tem sim que se preocupar o tempo todo
o com o retoorno sobre in
nvestimento,,
mas tamb
bém buscar um retorno
o não financceiro na forma de uma reputação melhor para os nossoss
alunos.
Nós acham
mos que em
m poucos an
nos, marca e reputação
o aqui vão ser sinônimoos de captaçção, vão serr
sinônimoss de market share.
s
Marcelo SSantos:
Está ótimo
o. Muito obrrigado pelas respostas.
Luciano Caampos, HSBC:
Minha primeira pergu
unta é sobre o presenciaal, praticame
ente duas pa
artes aí no ccaso. Realme
ente o preço
o
médio mee surpreendeeu bastante, um cálculo bastante sim
mples que nó
ós fazemos aaqui de divid
dir efeito porr
número d
de alunos. Dáá até um po
ouco mais foorte do que os
o 10% que vocês menccionam aqui no slide. Eu
u
queria sab
ber primeiro
o se o aumen
nto de preçoos para aluno
o do primeiro ano ou oss novos entra
antes, se elee
segue a in
nflação, se ele
e tem algu
uma diferençça nesse sen
ntido. A segu
unda parte sseria dentre
e a captação
o
recorde q
que tem aí, excluindo a transferênccia assistida,, vocês têm como nos ddizer aproximadamentee
quantos p
por cento nãão seriam alu
uno do prim
meiro ano típ
pico? É transsferência de competidorr para vocêss
para segundo ano ou outro
o
ponto de entrada?? Obrigado.
Virgílio Giibbon:
édio. Nós fa lamos bastaante do efeitto FIES nessee ticket. Com
m relação ao
o
Luciano, ccom relação ao ticket mé
que nós p
passamos de preços a cad
da semestree, nós temos um estudo semestre a ssemestre, prraça a praça,,
principalm
mente no preesencial, do ponto de vissta de conco
orrência, do ponto de vissta de demanda e aí sim
m
ma demanda acelerada,,
nós passamos sempree um pouco acima da in flação naquelas praças onde tem um
onde nós temos um sh
hare domina
ante naquelee município, principalmen
nte aqui no ccaso do Rio de
d Janeiro, e
aí sim nóss passamos nessa
n
primeirra captação eentre 6% e 7%,
7 sempre tendo
t
um gaanho um pou
uco acima daa
inflação, p
para os ingreessantes.
É sempre importante frisar que é para os ingreessantes que
e nós fazemo
os esse ajustte. Na combinação disso,,
principalm
mente fazend
do isso seme
estre após seemestre, você acaba tend
do um efeitoo composto e ainda maiss
com efeito mix do FIES. Isso acaba nos ajud ando no ticket, ele cresscendo maiss do que a inflação,
i
um
m
pouco atéé acima do esperado.
e
Nã
ão só por vo cê, mas paraa nós aqui do ponto de vista de orçamento quee
foi muito positivo. Quando nós falamos
f
da questão dass transferências, falandoo do ponto de vista dee
estabilidad
de.
Melzi:
Rogério M
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A questão
o é sobre traansferências,, não teve neenhuma mudança. Eu nã
ão tenho o nnúmero aqui de cabeça,,
de quanto
os alunos forram via transsferência extterna, mas quando
q
você pega como uma proporrção do totall
da captaçãão, não tem nenhuma mudança
m
rele vante.
O que aco
ontece é quee basicamentte olhando a “pizza” da captação,
c
a composição
c
é muito simiilar aos anoss
anterioress. A transferêência extern
na tem um ppapel importante na nosssa captação,, nós de fato
o recebemoss
muitos alu
unos de outtras instituiçções, o que é um bom sinal, porqu
ue significa qque alunos que fizeram
m
primeiram
mente uma escolha
e
por alguém
a
que nnão a Estácio
o, acabam ao longo do ccaminho reco
onsiderando
o
e vindo esstudar conossco.
Não me lembro mesm
mo desse número, mass são vários milhares de
e reais de a lunos. Nós podemos tee
passar a p
posteriori, maas de um mo
odo geral, nãão houve nen
nhuma muda
ança significaativa nisso.
Luciano Caampos:
Obrigado. A segunda pergunta,
p
eu
u sei que nãoo é um assun
nto novo, eu
u peço descuulpas por isso
o, mas vocêss
podem falar de novo do EAD Ma
ais? Um pou co da adesãão que vocêss estão tenddo, o que realmente é a
diferença,, quanto tem
mpo a mais dura o prograama por você
ê adotar essa
a versão do EEAD.
Segundo, a adesão que vocês estã
ão vendo é m
mais de aluno
o novo, é de aluno que jáá existia e mudou de um
m
programa para o outro
o? Essa é minha perguntta. Obrigado..
Rogério M
Melzi:
Primeiro ffalando do EAD
E Mais, ele
e na prática está prolongando os custos em tornno de dois semestres. O
grande racional disso,, nós temos um modeloo acadêmico único, tanto
o no presenccial quanto no
n EAD. Nóss
d evasão qu
ue nós tínham
mos, nós tem
mos uma eva
asão mais altta no nosso EAD
E que nóss
vimos quee boa parte da
temos traabalhado forrtemente, erra por contaa da falta de
e qualidade do aluno e eele também
m não estavaa
conseguin
ndo acompan
nhar, dado o rigor que nóós tínhamos no processo
o de avaliaçãoo.
Você prolo
ongar um cu
urso, reduzir a quantidadde de crédito
o que ele esttá fazendo a cada semesstre, tem um
m
efeito muito positivo na retenção
o desse alunno e na taxa de sucesso dele, de approvação, sem
mestre apóss
semestre. Isso é o raciional estraté
égico, do ponnto de vista de
d negócios, para nós tenntarmos reduzir.
O segundo é o financceiro, ou sejja, você estáá ainda redu
uzindo um pouco
p
mais o ticket mé
édio daquelee
curso, naq
quele semesstre, que cab
be dentro doo bolso do aluno. Do pon
nto de vista de captação
o, o que nóss
temos vissto hoje é em
e torno de
e 15% a 20%
% dessa cap
ptação, ela está
e
vindo s im pelo EAD
D mais. Nóss
lançamos isso no 2S13
3, então nóss só começa mos a comp
parar o mesm
mo produto com o produto que nóss
lançamos em 2013 agora a partir do 2S14. Aí ssim nós com
meçamos a essperar o aum
mento dos no
ossos ticketss
também n
no EAD, porq
que já vai terr um ano dessde que nós fizemos aqu
uela revisão dda estratégia
a de preço e
também d
do lançamento dessa plattaforma do EEAD Mais, essse novo pro
oduto.
Luciano Caampos:
Teve muitta migração do
d EAD anterior para o EEAD Mais noss seus alunoss existentes??

Rogério M
Melzi:
Não, foi m
meio que em linha, tanto de um para o outro. Não
o teve nenhu
uma grande mudança nã
ão.
Luciano Caampos:
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Você falou
u da estratéggia de tentarr melhorar a retenção baaseada nisso
o. Já tem alguuma visibilid
dade sobre o
efeito desssa mudança?
Rogério M
Melzi:
O resultado está nesse trimestrre. Nós já ttivemos bons pontos percentuais
p
de melhoriia na nossaa
renovação
o. Não dá para dizer o qu
uanto vem d o fato de ser EAD mais, também podde ser estrattificado, mass
são efeitos que vão peelo resultado
o.
Luciano Caampos:
Obrigado.
João Carlo
os dos Santo
os, BTG Pactu
ual:
Obrigado por pegar a pergunta no
ovamente. Coom relação a esse comentário no aluuguel com pe
ercentual daa
receita. R
Realmente é muito boa essa migraçção dos novve contratoss para reajuuste inflacion
nário. Vocêss
comentaraam que aind
da existem ou
utros campi que estão attrelados à receita.
Eu queria entender mais
m ou menos o impactoo que vocêss estão vendo, primeiro dos nove co
ontratos quee
vocês peggaram ao lon
ngo do tempo, considerrando o planejamento de
d maturaçãão, se vocês podem darr
alguma id
deia para nó
ós e quanto que vocês ainda têm da
d sua base que está a trelada à re
eceita e quee
potencialm
mente vocêss ainda poderiam mudar e ter esse gaanho no méd
dio prazo. Obbrigado.
Rogério M
Melzi:
omplementoo com mais detalhes elee
Vou te fallar um pouco conceitualmente e se o Virgílio tivver algum co
fala. Isso aaqui é uma evolução
e
natural.
Quando a Estácio creesceu, toda a plataform
ma de cresccimento dela, particularrmente ante
es da nossaa
chegada, ffoi feita com
m base nesse
es contratos que visavam
m, na época,, passar umaa imagem de
e sociedade..
Então, a EEstácio chegava numa praça nova, aachava algum
m investidor com capaci dade financeira, e, paraa
poder criaar uma parceria, oferecia um percenntual da recceita. Quer dizer,
d
para u sar um préd
dio que essee
parceiro faria, a Estáccio ofereceu um percentuual da receitta em troca. Então, tinhaa uma relaçã
ão cuja ideiaa
era “Vamos ser sócios nesse negócio”, e, curriosamente, tinha até alguns contraatos que pre
eviam coisass
muito estranhas, com
mo o Diretor do campus ter que ser aprovado ta
ambém peloo investidor, enfim. Paraa
você ter u
uma ideia de como era um
ma relação qque era muito além de um
m aluguel.
Quando cchegamos aq
qui, percebemos que iss o poderia se
er bom no momento
m
em
m que a Está
ácio passavaa
por um processo de arrumação
a
de
d casa, por que estava perdendo market
m
sharee naquele no
osso começo
o
aqui, a reeceita era um
m question mark
m
muito grande. Se tentássemos
t
s fazer um m
movimento de
d migração
o
naquele m
momento, paara algo mais estável, pooderíamos te
er um proble
ema muito ggrande com essa relação
o
que define nossa marrgem, mesm
mo olhando ppara frente, imaginando
o que o cenáário do real estate seriaa
meio ácido
o para os anos seguintess. Achamos ppor bem não mexer muito naquele m
momento.
Tão logo percebemoss que estáva
amos melhoorando todoss os quesito
os operacionnais – isso desde
d
minhaa
época com
mo Diretor de
d Operaçõe
es, há três oou quatro an
nos –, percebemos que operaríamos melhor oss
campi, qu
ue cuidaríam
mos muito mais
m da ocuppação e que
e, portanto, poderíamoss começar a pensar em
m
migrar esses contrato
os, chamar esses
e
parcei ros e dizer que não dá mais, que nnão faz mais sentido, e
começamos a fazer isso por voltta de 2011. Claro que é muito difíícil, porque gera uma desconfiança
d
a
imediata n
no seu parceeiro, que pen
nsa “por quee você está me
m falando isso agora? PProvavelmen
nte é porquee
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vocês estão vendo algo que não
o estou venndo.” Então,, é um proccesso que leeva muitos anos e não
o
queremoss romper com
m uma pesso
oa, com um pparceiro, gen
nte que acred
ditou em voccê lá atrás.
ue, em anos mais
m recentees, fomos ficando ainda mais
m compleexos, porque começaram
m
Agora, a vverdade é qu
a entrar o
outros elementos nessa
a conversa qque não exisstiam. O pró
óprio EAD, qque usamoss como polo
o
nossas unidades, agorra os program
mas novos, o PRONATEC
C, os cursos livres e tudoo, sublocaçõe
es, tudo quee
podemos fazer nos no
ossos campi e que vão aaumentar no
ossa receita, porque claroo começamo
os a ter umaa
visão aqui muito mais de utilizaçção de ativoss do que tín
nhamos lá attrás, e isso ffaz com que
e seja muito
o
vantajoso migrar paraa esse mode
elo de contraato mais traadicional e que, por sua vez, também garante a
remuneração para o in
nvestidor, po
orque ele va i fazer a conta dele e vai transformarr isso numa renda fixa e,,
portanto, ele também
m tem uma segurança bboa. Isso pod
de fazer com
m que o perrfil dos nossos parceiross
mude, deiixe de ser mu
uito mais como foi no paassado, essess sócios, e pa
assem a ser ggrandes fund
dos, grandess
investidorres que queirram investir com certa seegurança, co
om contratoss de 10, 15, 220 anos.
Então, conceitualmen
nte é isso. Meu
M sonho é que todoss os contrattos passem a realmente
e serem, naa
medida do
o possível, fixos, corrigid
dos por um ppercentual qualquer, e que nos perm
mita maximizar o retorno
o
em cima d
daquilo que sabemos fazzer, que é edducar. Ao me
esmo tempo
o, damos um retorno ade
equado paraa
aqueles qu
ue investem em imóveis.
Você tem os percentuais, Virgílio?
Virgílio Giibbon:
amos a análiise vertical da
d conta dee
Só dando um pouco de cor nessses númeross, na hora em que pega
aluguéis eem nosso CO
OGS desde 20
012, no 1T122 nosso custo de aluguéis era 9% sobbre a receita
a líquida. No
o
1T13, foi n
nosso melho
or resultado,, ele ficou coomo 7,4% daa receita líqu
uida. E comeeçamos já essse processo
o
de migraçção no ano passado,
p
entã
ão já vínham
mos falando isso com voccês. Então, nno 1T, 7,4%, no 2T, 7,9%,,
ele chega a 8,5% no 3T
3 e 8,3%, aggora ele voltaa para o patamar de 8%. Continuam
mos fazendo isso, só paraa
você ter u
uma ordem de grandeza
a, a Estácio ttem hoje ce
erca de 100 imóveis com
m contratos de aluguéis..
Historicam
mente, no paassado tínhamos 40% deesses contrattos em contratos variáveeis com a receita, e 60%
%
em contraatos fixos. Co
omeçamos a migrar entree 2012 e 201
13, estamos falando de 330% e 70%, ou
o seja, 30%
%
já no variáável com a arrecadação, com a receitta, e 70% alu
uguéis fixos. Este ano esttamos mirando em 20%––
80%, ou seeja, já 20% de
d contratos variando com
m a receita e 80% com aluguéis fixoss.
Então, isso
o faz todo seentido estrattégico para nnós, à medid
da que vamos otimizandoo a utilização
o dos nossoss
campi, não vamos soffrer essa pressão de alugguéis com o aumento
a
da receita. Entãão, isso é um
m pouco doss
números p
para dar um pouco de co
or com relaçãão a essa linh
ha.
João Carlo
os dos Santo
os:
Ótimo. Muito obrigado, Virgílio. Minha
M
segundda pergunta é com relaçção às vagas de Medicina
a, que vocêss
potencialm
mente acred
dito que estão em negociiação com o MEC para te
entar absorvver com relaçção às vagass
da Galileu
u. São 170 vaagas, mas, se
e não me enngano, ao lon
ngo do temp
po eles foram
m perdendo vagas. Vocêê
acredita q
que potencialmente existtiria a chancee de consegu
uir pleitear ju
unto ao MECC as vagas orriginalmentee
concedidaas a essa insttituição?
Virgílio Giibbon:
De fato, ao longo do tempo,
t
sim, eles foram pperdendo. Por isso o núm
mero de alu nos hoje, se você fizer a
conta de 1170 vezes 6, que é o que poderia ter em regime, é menor que o número de alunos qu
ue tem hoje..
Vai dar peerto de 1.10
00, 1.050, e você tem hhoje entre 700 e 800 alu
unos, porqu e, de fato, ao
a longo do
o
tempo elees foram perd
dendo essas vagas e os m
motivos acho
o que são ób
bvios.
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O que o eedital garante, nos dá oportunidad
o
e, na verdad
de, é de garrantir essas 170 vagas, dado que a
Estácio cu
umpra algunss requisitos ao
a longo desste ano. Vão ter algumass visitas interrmediárias para
p
saber see
estamos, d
de fato, corrrespondendo
o à expectati va. Em tudo dando certo
o, essas 170 vvagas vêm em
e definitivo
o
e aí, sim, p
podemos collocar isso em
m regime.
Daí para p
pedir mais ou
u para voltarr a ter é um outro proce
esso. Hoje, re
ealmente nãoo pensamos muito nisso
o
porque prrimeiro preccisamos garantir as 170, mas acho que
q é notória
a a necessiddade de term
mos médicoss
formados no Brasil, não
n é segredo para ninnguém, então acho que existe – poor que não dizer
d
– umaa
possibilidaade, uma chaance de, no futuro, lutarrmos por maais vagas. Não diria restittuir as que a Galileu tevee
um dia, see a Gama Fiilho teve um
m dia, que accho que isso
o é passado,, mas acho qque naturalm
mente, num
m
processo de expansão, no próprrio Ministér io da Educaação, de aco
ordo com a sua estratégia, ou do
o
Município
o do Rio de Jaaneiro, do Esstado do Rio de Janeiro pedir
p
mais va
agas, acho quue isso pode
e acontecer.
os dos Santo
os:
João Carlo
Perfeito. E uma últimaa pergunta, se
s eu puder, com relação
o ao CAPEX. Vocês come ntaram que obviamentee
tiveram alguns custoss relacionados justamennte ao proce
esso de tran
nsferência. A
Até mesmo vendo aqui,,
temos pro
ocesso de exxpansão, você tem R$5 m
milhões de exxpansão e o próprio CAPPEX de manu
utenção, quee
você men
ncionou basttante, de R$
$8 milhões ppara R$22 milhões,
m
que
eria entendeer se também podemoss
puxar isso
o para o ano,, ou se o gro
osso disso já foi agora no
o 1T. Tem alg
gum tipo de sazonalidade
e? Talvez no
o
3T voltem
mos a ter um
m pouco mais de CAPEXX pelo fato de
d ser um período sem aula, então você acabaa
gastando ali nas férias, enfim. Qu
ueria entendder um poucco melhor a dinâmica, ccomo fica a dinâmica
d
do
o
CAPEX parra o ano de 2014.
2
Obriga
ado.
Virgílio Giibbon:
Na verdad
de, isso é um
m processo de
d linearizaçãão. São dois ou três anos, se não mee engano, qu
ue, por falhaa
nossa, o aano todo ficamos presta
ando atençã o na operaçção, na capta
ação e na e ntrega e deixamos paraa
investir no
o final do an
no. Aí você sai
s correndoo e faz muito
os milhões de Reais de innvestimento
o na vésperaa
dos feriad
dos, é umaa tragédia operacional,
o
uma dificu
uldade logística enormee, para não
o dizer quee
eventualm
mente acabamos pagand
do mal. Se viimos crescen
ndo, é naturral que tenh amos que in
nvestir mais..
Dentro deesse CAPEX de manuten
nção, obviam
mente tem muito mais desgaste, p recisamos muitas
m
vezess
fazer umaa sala a maiss, que não vamos
v
cham
mar de expan
nsão, para nós
n entra deentro desse cluster, mass
enfim, não deixa de ser, atenderr alunos, invvestir em biiblioteca e tudo o mais . Então, há que ter um
m
aumento, por isso gosstamos de vincular nossoo CAPEX maiss ou menos à receita, poorque tem qu
ue compararr
à base de alunos.
O que vính
hamos fazen
ndo e que nã
ão era bom ooperacionalm
mente era de
eixar essa co ncentração lá para o 4T..
Isso, na viirada do ano
o, combinam
mos entre nóós que não podia
p
mais acontecer naa Estácio. Temos que terr
uma gestãão melhor do
d nosso CA
APEX para q ue ele ocorrra ao longo do ano, à medida que
e a base vaii
aumentan
ndo, para que não tenhamos essa graande concen
ntração no final do ano. EEntão, em grande parte,,
veja isso como uma suavização dessa curvva, e o resu
ultado, o efe
eito disso é que, lá no
o 4T, muito
o
mente não vaamos ter um pico de CAPPEX, como tivvemos nos últimos dois aanos.
provavelm
João Carlo
os dos Santo
os:
Excelente. Muito obriggado.
Bruno Giaardino, Santaander:
Olá. Bom dia a todo
os. Parabénss pelo resulttado. A prim
meira pergu
unta é em rrelação a essse ciclo dee
pagamentto do FIES. Você
V
mencio
ona aqui um
m novo cron
nograma, só queria um pouco maiss de detalhee
sobre isso
o, em especial está ocorrrendo uma extensão desse ciclo de pagamentto ou é simp
plesmente a
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mudança do dia em que o leilão ocorre,
o
e aí vvocê tem, naa foto do fina
al do trimesttre, um núm
mero não tão
o
bom?
Melzi:
Rogério M
Bruno, um
mas duas sem
manas atrás, o FNDE solttou uma portaria mudando essa dataa. Ele semprre pagava no
o
final, acho
o que no pen
núltimo ou no
n último diaa útil de cada mês, agora ele já form
malizou que vai
v pagar no
o
segundo d
dia útil do mês subseque
ente ao leilãoo. Então, esssa é a mudan
nça. Ou seja,, daqui para frente todo
o
repasse vaai ser no mêss subsequente. Isso foi foormalizado agora
a
para nós ao longo ddo mês de maio.
m
Bruno Giaardino:
Está certo
o. E a segund
da pergunta seria
s
em relaação aos aco
ordos trabalh
histas. Só queeria entende
er um pouco
o
da origem
m desses aco
ordos, é algu
uma coisa aantiga, da ép
poca de 200
08 e 2009, qquando você
ês fizeram o
modelo acadêmico, a implementtação do moodelo acadêmico, ou é uma coisa rrecorrente que
q vinha jáá
acontecen
ndo e vocês resolveram
r
atacar
a
de outtra forma?
Rogério M
Melzi:
Bruno, ob
brigado pelo feedback. É antigo, coissa de três, quatro,
q
cinco
o anos atráss. Alguns desses, o maiss
pesado, n
na verdade, disparado é uma praça só, Belo Ho
orizonte, ond
de fomos caastigados por coisas quee
acontecerram, na verd
dade, até an
ntes da nosssa chegada, mas que só
ó fomos tom
mando conhe
ecimento daa
seriedade, da gravidaade mais ago
ora nos últim
mos anos, e muitos dessses ainda nnão estão em
m fase final,,
m Belo Horiizonte tem sido extrem
mamente contrária
c
ao
o
enfim. Viimos que, de fato, a justiça em
empresariiado, e resolvemos adota
ar uma estraatégia de chaamar para accordo, muitaas vezes ante
es mesmo daa
fase mais final, basead
do em evidên
ncias empíriccas do que está
e acontece
endo lá.
Isso já aco
onteceu partte em 2013, já é uma esttratégia que
e começou em meados dde 2013. Ela vai ao longo
o
de 2014, e de 2015 paara frente, espero que coomece a voltar o ritmo normal.
n
Nãoo é esse nível com o quall
trabalham
mos na Estáciio e falamos isso porquee, hoje, aprendemos a ge
erir, somos uuma empresa velha paraa
os padrõees de educcação, quase 44 anos, e uma em
mpresa que tem um ssistema de pagamento
o
extremam
mente complexo. A maneira que fazzemos com horista e ca
ada sindicatoo tem uma realidade, a
verdade é que tivemo
os que apre
ender. Entãoo, hoje temo
os um QG, um
u controle muito grande sobre oss
processoss trabalhistass, acompanhamos desdee a entrada. Na hora que
e dá a entradda, na primeira versão, e
hoje nos armamos muito maiss, primeiro para evitar essa entrrada, depoiss para grad
dativamentee
desestimu
ular nossos ex‐cobradore
e
es a fazerem isso, porque
e começamo
os a ganhar m
muita coisa, começamoss
hoje a co
oletar muito mais evidên
ncia, então aquela partte dos proce
essos trabalhhistas que são
s movidoss
porque exxiste essa ind
dústria toda no
n Brasil, graadativamentte vem deixando de existtir na Estácio
o.
Então, sab
bemos que a entrada dissso está mu ito menor hoje do que foi
f alguns annos atrás, e óbvio que a
consequência disso vaai aparecer nos próximoos anos. Enttão, acho que temos algguns pontos de margem
m
para buscaar dois ou três anos para
a frente, qua ndo isso volttar ao ritmo humano; poorque hoje é desumano.
Bruno Giaardino:
OK. Obrigaado. Bom diaa.
outo, Brasil Plural:
P
Rubem Co
Bom dia, p
pessoal. Obrrigado pela minha
m
perguunta. É um fo
ollow‐up rápido em relaçção à UniSEB
B. Agora quee
está na p
pauta do CA
ADE do julga
amento da UniSEB no próximo dia
a 14, suponndo que seja aprovada,,
independeente da resttrição, com qual
q
timing vocês estão trabalhando
o para o cloosing do dea
al? E quando
o
vamos ouvir mais info
ormação em relação à U
UniSEB, principalmente em relação a o resultado de 2013, dee
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como estáá a adaptaçãão em 2014, talvez no Esstácio Day. Queria
Q
só saber um poucco de como vocês estão
o
trabalhand
do isso interrnamente. Obrigado.
Melzi:
Rogério M
Oi, Rubem
m. Assumind
do que dia 14
1 nós consiigamos, aí te
em todo aquele nosso rrito interno,, quer dizer,,
preparaçãão para a convocação de
e uma Assem
mbleia. Essa Assembleia,, da maneiraa como vamos fazer, vaii
ter que seer quórum qualificado. Se conseguirm
mos ótimo, se
s não, tem que ter umaa segunda Assembleia. É
difícil dizeer um prazo
o, mas diria que algum
ma coisa enttre 30, 40, 45 dias é aalgo que serria razoável,,
assumindo
o que tudo funcione bem
m.
Já as projeeções de UniSEB, acho que
q tão logo tenhamos essa
e
aprovação do CADE,, alguma coisa podemoss
começar a compartilh
har dentro daquilo que nnossos advoggados disserrem que nãoo nos exponh
ha de formaa
alguma. É óbvio que segurança tottal mesmo, ssó na hora qu
ue nossa Asssembleia aprrovar.
É óbvio qu
ue vamos faazer os comu
unicados devvidos, os fatos relevante
es, enfim, noo momento em que isso
o
for ocorreendo. Vamo
os lembrar também quee temos uma série de restrições,
r
ppor mais que possamoss
acompanh
har, que posssamos convviver, a verdaade é que nosso grau de
e atuação naa UniSEB é zero,
z
dada a
nova regraa, a nova lei do CADE. Vimos acomp anhando, saabemos maiss ou menos o que está acontecendo..
Mas paraa ter conheccimento me
esmo, para poder fazerr projeções para vocês e mostrar aos nossoss
acionistas que na Asssembleia tem
m que ver oos lados, tem
m que ver no
ossa projeçãão, vai levar alguns diass
depois que pudermos efetivamentte estar lá deentro com se
egurança.
Mas, dito isso, acreditto que viram
mos o semesttre já com tu
udo muito mais
m às clarass, as coisas muito
m
mais à
mão para vocês projeetarem, para os investidoores saberem
m e reconhe
ecerem o vallor que a Un
niSEB tem, e
para nós, particularmeente, poderm
mos operar láá em paz.
Rubem Co
outo:
OK. Obrigaado.
Operadorr:
Não havendo mais peerguntas, go
ostaria de paassar a palavvra ao Sr. Rogério Melzzi para as co
onsideraçõess
finais. Pod
de prosseguir.
Rogério M
Melzi:
Muito obrrigado. Querria agradece
er a participaação de todos vocês em
m mais este call. Sabemos que hojee
tinham váários calls ocorrendo em paralelo, é muito bom contar
c
com vocês.
v
Aqui, seguimos muito
m
firmes,,
um grandee momento, fundamento
os, resultadoos, perspectiivas, chegando às nossass metas, mass, ao mesmo
o
tempo, seempre pensaando para frrente, semprre pensando
o no médio e longo prazzo, porque é assim quee
poderemo
os continuarr tendo uma sequência de bons calls e de bonss resultados com todos vocês, e dee
bons retorrnos para todos que acre
editam em n ós.
d RI fica sem
mpre à dispoosição. O Virrgílio e eu ta
ambém. E essperamos revvê‐los muito
o
Então, nosssa equipe de
em breve.. Obrigado e um bom dia
a a todos.
Operadorr:
A teleconfferência da Estácio
E
Particcipações esttá encerrada. Agradecem
mos a particippação de tod
dos. Tenham
m
um bom d
dia.
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“Este documeento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ ffaz o possível parra garantir a qua
alidade (atual, prrecisa e completa
a) da transcrição..
Entretanto, a MZ não se ressponsabiliza por eventuais falhaas, já que o textto depende da qualidade
q
do áuudio e da clarezza discursiva doss
palestrantes. Portanto, a MZZ não se respon
nsabiliza por eveentuais danos ou
o prejuízos que possam surgir com o uso, ace
esso, segurança,,
ou transmissão desta
d
transcriçãoo. Este documentto é uma transcrrição simples e nnão reflete nenh
huma opinião dee
manutenção, distribuição e/o
c
deste do
ocumento é de reesponsabilidade total e exclusiva da empresa quee realizou o eventto transcrito pela
a
investimento da MZ. Todo o conteúdo
w
de relaçõ
ões com investiddor (e/ou instituccional) da respectiva companhiaa para mais con
ndições e termoss
MZ. Por favoor, consulte o website
importantes e específicos relaccionados ao uso desta
d
transcriçãoo.”
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