
Pressa para abrir capital foi desgastante, diz SEB  
 
O afã para lançar ações na bolsa de valores custou caro a Chaim Zaher, o presidente e 
principal acionista da SEB, companhia de educação dona dos sistemas de ensino COC. 
"Abrimos capital num tempo curto e foi muito desgastante", disse Zaher durante um evento da 
KPMG para empresários do ensino superior. "IPO deveria se chamar 'IPirou', porque você pira 
mesmo", concluiu ele, sem papas na língua, em referência à sigla da expressão "Inicial Public 
Offering", que significa oferta inicial de ações em inglês. 
 
Numa atitude pouco vista entre executivos, Zaher admitiu que a SEB correu contra o tempo 
para aproveitar a onda recorde de aberturas de capital em 2007. Em um ano, a SEB teve que 
fazer uma profunda reorganização das empresas que compõem o grupo e de suas informações 
financeiras. O tempo ideal de preparação, segundo Zaher, seria de pelo menos dois anos.   
 
A quantidade de trabalho e o tempo escasso não foram as únicas coisas que surpreenderam 
Zaher. Para viabilizar a reestruturação, ele pagou R$ 31 milhões do próprio bolso, a 
contragosto. Do total, R$ 12,8 milhões serviram para zerar prejuízos acumulados de algumas 
empresas da holding e outros R$ 6 milhões foram destinados à aquisição de uma sociedade 
anônima que serviu de base para a estruturação da SEB.   
 
Os outros R$ 12,3 milhões que Zaher pagou eram recursos que ele, enquanto pessoa física, 
havia tomado emprestado de suas empresas. "Essa história de separar o que é da pessoa 
jurídica e o que é da pessoa física é mesmo fundamental", disse ele à platéia de empresários 
de educação. E deu um conselho: "mude, antes que você seja obrigado a mudar". Mais cedo, 
durante o evento, a falta de separação entre bens e despesas que são da companhia e aqueles 
que são do controlador havia sido apontada como problema comum nas empresas de educação 
fechadas. A KPMG audita os balanços da SEB.   
 
Por fim, Zaher afirmou que, apesar do desgaste, não se arrependeu de ter levado sua 
companhia à bolsa. "Tivemos sorte de sermos muito bem assessorados e não me arrependo. 
Agora, com essa crise de crédito, ter em caixa uma parte dos recursos da oferta dá 
tranqüilidade", disse. A SEB lançou suas ações em outubro de 2007 e levantou R$ 288,75 
milhões na oferta primária e R$ 123,75 milhões na secundária. No fim do segundo trimestre 
deste ano, a empresa tinha caixa líquido de R$ 163,7 milhões. As ações da SEB caíram 19,2% 
ontem, contra alta de 4,37% no Ibovespa.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


