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N OTA S

� A Fundação Vanzolini anuncia
o lançamento do Vanzolini
Online - cursos de Educação a
distância. “Com este novo
projeto de aulas em EAD, a nossa
projeção é dobrar a quantidade
de alunos em relação ao que
temos hoje nos cursos
presenciais. Em torno de 25 a 30
professores serão envolvidos
nesta iniciativa”, afirma o diretor
das áreas de educação,
comunicação e marketing da
Fundação Vanzolini, Fernando
Tobal Berssaneti. / Agências

� A empresa de tecnologia e
informações da Previdência
Social Dataprev acaba de
implantar um sistema de
comunicação para redução de
custos. O processo de
implantação do sistema

unificado demorou cerca de dois
anos, mas o resultado foi positivo:
os custos de viagens e
deslocamentos foram reduzidos
em cerca de 88%, segundo o
presidente da D at a p r e v, Rodrigo
Assumpção. / Agências

� Os aplicativos Oi atingiram os
10 milhões de downloads na
primeira quinzena de a g o st o .
Liderados pelo Oi wi-fi, que foi
baixado por quase 4 milhões de
usuários de aparelhos móveis, os
apps da Oi visam melhorar a
experiência do cliente, uma das
diretrizes estabelecidas para o
processo de tu r n a r o u n d da
companhia, e embora sejam
baixados gratuitamente, também
se tornaram nova forma de gerar
receita para a companhia, graças
à venda de publicidade. / Agências

CONCE SSÃO

Governo deve lançar em agosto
edital da Rodovia do Frango
� O ministro do Planejamento,
Nelson Barbosa, disse que o
governo pretende lançar até o
fim do mês o edital da chamada
Rodovia do Frango (trecho das
BRs 476, 153, 282 e 480 entre
Paraná e Santa Catarina) e
colocar em audiência pública,
também em agosto, a
concessão de outros três
trechos (BR-163/MT/PA,
BR-364/060/MT/GO e
B R- 364 /G O/ M G ) .

“Estamos trabalhando para
publicar o edital [da Rodovia do
Frango] e enviar ao Tribunal de
Contas da União [TCU] até o
final do mês”, afirmou, após
participar de reunião com o

ministro da corte de contas
Benjamim Zymler.

Barbosa tem participado de
reuniões com cada um dos
ministros do órgão para
apresentar a defesa do
governo em relação à
prestação de contas da
presidente Dilma Rousseff de
2014. O ministro tem
apresentado dados sobre a
mudança pedida pelo governo
no modelo de concessão de
portos, que deverá ser agora
por critério de maior outorga, e
não mais menor tarifa e
movimentação de cargas. A
mudança depende de aval do
TCU. / Estadão Conteúdo

INTERNE T

99 %
� É o percentual de escolas
públicas brasileiras que têm
computadores. Destas, 95%
oferecem acesso à internet,
diz o estudo “A p r e n d i za g e m
Móvel”. /Estadão Conteúdo

7%
� É o percentual de alunos
que fazem uso da rede nas
unidades de ensino, segundo o
Centro de Estudos Brasileiros
da Universidade de Columbia.
/Estadão Conteúdo

Lucro líquido ajustado da Kroton sobe quase 80% no 2º tri

E D U CAÇ ÃO

� O lucro líquido ajustado da
maior empresa de educação
do País, a Kroton Educacional,
subiu quase 80 % no segundo
trimestre. O desempenho foi
impulsionado pelo avanço das
receitas com a contabilização
da aquisição da Anhanguera.

A empresa teve lucro líqui-
do ajustado de R$ 513,8 mi-
lhões de abril a junho, avanço
de 79,6% na comparação
com o mesmo período do
ano passado, informou nesta
quarta-feira. Sem ajustes, o

lucro líquido também teve for-
te avanço, de quase 55%, para
R$ 416,1 milhões.

De acordo com o balanço, o
Ebitda (sigla em inglês para lu-
cro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização)
ajustado foi de R$ 600,88 mi-
lhões, avanço de 84,3% ano
contra ano. A receita líquida
subiu 94,7% em relação ao se-
gundo trimestre do ano passa-
do, para R$ 1,4 bilhão, devido à
incorporação dos números da
empresa adquirida Anhangue-
ra, assim como ao crescimento
orgânico, disse a companhia
em seu relatório de resultados.

Conforme a companhia, o
faturamento da Kroton Educa-
cional foi afetado positivamen-
te também por dois fatores:
pela receita de alunos do Pro-
grama Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) e pelos financia-
mentos privados, assim como
a regularização da matrícula
de alunos do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) no
período analisado.

Geração de caixa
A geração de caixa operacional
após investimentos foi de R$
209,2 milhões no período, su-

portada pelos repasses relati-
vos ao Fies referentes ao calen-
dário deste ano. “Os resultados
desse primeiro semestre são
bastante positivos e indicam
que 2015 será um ano excelen-
te, com crescimento de receita
e significativa evolução de
m a rg e n s”, disse a empresa.

A base de alunos total da
graduação somou cerca de 1,1
milhão no segundo trimestre,
queda de 4,1% ante o primeiro
trimestre do ano, devido à sa-
zonalidade natural do negócio.
Já a base total da pós-gradua-
ção teve baixa de 0,4% no pe-
ríodo. A empresa de ensino

disse ainda que está realizando
iniciativas de combate à eva-
são, com o Programa Perma-
nência, que reúne 20 projetos
relacionados à gestão de eva-
são e retenção de alunos.

Fies
A respeito do Fies, ontem foi
divulgado que o governo cal-
culou em 32% a redução do
custo do subsídio por aluno no
novo modelo do fundo estu-
dantil. Para um dos responsá-
veis pela elaboração da nova
engenharia financeira do Fies,
o chefe da Assessoria Econô-
mica do Planejamento, Manoel
Pires, a redução do subsídio foi
substancial e fará diferença
nos fluxos fiscais de pagamen-
to do programa. /Re u t e r s

Outros serviços têm dado algum fôlego às empresas, entre eles os de gerenciamento de frota
e manutenção das aeronaves. Expectativa é que o setor volte a crescer só em 2017

Aviação executiva foca em compartilhamento
SETOR AÉREO

Vivian Ito
São Paulo
vivianit@dci.com.br

� Com o desaquecimento dos
segmentos de fretamento,
vendas de novas aeronaves e
revenda de usadas, as empre-
sas de aviação executiva estão
focando na oferta de gerencia-
mento, manutenção e com-
partilhamento de voos.

De acordo com o presiden-
te da Associação Brasileira de
Aviação Geral (Abag), Eduar-
do Marson, tudo isso aconte-
ce devido ao setor estar fraco
e com a perspectiva de reto-
mar o crescimento só no se-
gundo semestre de 2017. “So -
mos os primeiros a sentir o
bom e ruim da economia. As-
sim que as empresas brasilei-
ras sentirem tendência de
crescimento voltarão a inves-
tir em aeronaves.”

O executivo disse ontem
na Latin American Business
Aviation Conference & Exhi-
bition (Labace), feira que ter-
mina hoje e deve receber cer-
ca de 12 mil visitantes
interessados em ver 50 aero-
naves de 154 marcas, que
apesar do evento ter um nú-
mero expressivo de visitantes

lamenta o desaquecimento do
segmento. “Em 2014, o cresci-
mento do mercado de aviação
geral foi de 3%. A média dos
últimos quatro anos havia sido
de 6%, enquanto o índice do
mercado internacional era de
3%”, ressalta.

Manutenção
Entre os serviços prestados pe-
las empresas, a manutenção é
o serviço que sente menos a
instabilidade econômica.
“Voando ou não as aeronaves
precisam de algum tipo de ma-
nutenção. Se o volume de ae-

ronaves decolando diminuir
muito, aí sim sentiremos a
queda neste serviço”, explica.

Em sua visão, as empresas
proprietárias de aeronaves têm
optado por terceirizar os servi-
ços de gerenciamento para re-
duzir custo. “Além de escolher
pelo compartilhamento, que
possibilita que até quatro em-
presas dividam a mesma aero-
nave, por sistema de cotas. A
oferta deste serviço aumentou
e tem provocado a queda da
procura por táxi aéreo.”

Segundo Marson, este cená-
rio tem se diferenciado de ou-
tros tempos de crise pelo fato
de não estar provocando tanto
efeito na revenda de aerona-
ves. “As pessoas ainda não es-
tão vendendo. Os executivos
estão aguardando o que vai
acontecer no País. Atualmente
a frota de aviação geral tem
cerca de 13 mil aeronaves”, re-
vela o presidente da Abag.

M e rc a d o
O desempenho da Líder Avia-
ção ilustra este cenário. “No
fretamento devemos ter tido
uma queda de cerca de 20%,
enquanto no gerenciamento e
compartilhamento o efeito foi
contrário. Alta de 20%”, afir-
mou a superintendente da Lí-
der Aviação, Junia Hermont.

A empresa já possuía um

hangar em Itanhaém para o
segmento o f f s h o re , mas para
apostar ainda mais no serviço
decidiu abrir um hangar de
manutenção. Em breve tam-
bém terá um hangar no Galeão
(RJ), onde está investindo R$
30 milhões. Em 2014 a empre-
sa faturou R$ 1,1 bilhão e deve
atingir R$ 1,2 bilhão este ano.

Para manter o mesmo fatu-
ramento de 2014, a empresa
He l i c i d a d e que mantém um
aeródromo em São Paulo, de-
cidiu expandir seus produtos.
No início do ano, a empresa
especializada em serviços de
heliporto, decidiu entrar no
mercado de revenda de heli-
cópteros. De acordo com o di-
retor da Helicidade, Edson Pe-
droso, o número de clientes
que estão vendendo helicópte-
ros é alto e mesmo com insta-
bilidade no País, a revenda tem
se mostrado muito positiva.

“As aeronaves estão voltan-
do para o país de origem, prin-
cipalmente Estados Unidos”,
conta Pedroso. Segundo ele,
com o aquecimento da econo-
mia americana e a alta do dó-
lar com relação ao real têm fei-
to com que o mercado se
mantenha em alta. “O País está
absorvendo a frota revendida.
Acredito que se isso for uma
tendência, a frota de aviação
geral no Brasil deve diminuir.”

D I V U L G AÇ ÃO

Labace deve receber cerca de 12 mil visitantes e 154 marcas

“Em 2014,
o mercado

cresceu 3%”

“A média dos
últimos quatro
anos era 6%”

EDUARDO MARSON, PRE SIDENTE
DA ABAG
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