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E ssa é a primeira incursão de Luiz Kauf-
mann no setor de educação. Mas ele é
velho conhecido da indústria do priva-
te equity. Nas últimas duas décadas,

participou de várias reestruturações de empre-
sas. Nos anos 90, foi presidente da Aracruz. “Pe-
guei a empresa praticamente quebrada e com
oito mil funcionários. Quando saí, a Aracruz ti-
nha 2,5 mil funcionários e era exemplo mundial

de gestão na área de celulose e papel”, detalha
Kaufmann, com orgulho. Em seguida, foi sócio
do GP Investimentos.

Mais tarde, abriu a própria empresa e partici-
pou da venda da Vésper para a Embratel, em
2003, e da abertura de capital da Medial, em
2006. Nessa empreitada, bateu de frente com a
Advent, dona da Kroton. Na ocasião, o fundo fez
uma proposta para comprar 100% da empresa.
Kaufmann, então conselheiro independente da
empresa, era contra. Os donos teriam vendido,
mas a Advent deu um passo atrás por receio das
questões regulatórias na área da saúde. “Na épo-
ca, disse para os controladores: vamos abrir o
capital, que eu vou levantar cinco vezes o que a
Advent ofereceu. Assumi a presidência e, cinco
meses depois, captamos cinco vezes o valor ofe-
recido pela Advent.”

No ano passado, veio o convite da Advent pa-
ra assumir a Kroton. Para Kaufmann, o mercado
de educação é muito parecido com o da saúde.
“São setores que estão em fase de consolidação.
Na saúde, eram médicos que tinham pequenas
clínicas, cresceram, mas não estruturaram as
empresas de forma adequada. Na educação é
igual, só que com professores.”

Luiz Kaufmann
Presidente da Kroton, ex-sócio
da GP Investimentos e
ex-presidente da Aracruz

A difícil tarefa de reinventar a criativa Philips

Universidades
sob o domínio
dos fundos
Em apenas nove meses, Advent colocou a Kroton entre os maiores
grupos de educação do País. O maior desafio, porém, começa agora

Mudança. Kaufmann diz que recomendeu uma ‘limpeza’ geral ao olhar os dados da Kroton

Profissão :
reestruturador
de empresas

Paciência. Kleisterlee, CEO da Philips, tenta ser otimista
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Depois de uma revolução
iniciada há oito anos, as
coisas começavam a
melhorar na Philips. Mas
a crise veio e mudou tudo

Kleisterlee: “Céus, estávamos entrando em forma e agora não podemos mostrar as melhorias”
Presidente mundial da Philips

David Teather / The Guardian

No ano em que Gerard Kleister-
lee assumiu o comando da Phi-
lips, a empresa sofreu abrupta-
mente o maior prejuízo de sua
história. A firma holandesa fler-
tou com uma concordata em
meados da década de 90 após
uma série de fracassos estratégi-
cos, mas recuperou terreno no
fim da década. Depois, a bolha
das pontocom estourou, e a em-
presa voltou a entrar numa espi-
ral descendente.

“A partir de uma série de pers-
pectivas, 2000 foi um ano recor-
de”, lembra-se Kleisterlee. “E
2001 e 2002 foram também anos
recordes, mas no sentido contrá-
rio”, diz, com um sorriso silen-
cioso. “Com as dificuldades e a
desvalorização das aquisições

que tínhamos feito, tivemos por
dois anos seguidos o maior pre-
juízo já registrado na história. Es-
te foi o meu começo. Mas daque-
le momento em diante, as coisas
só podiam melhorar.”

A Philips, que nasceu em 1891
como fabricante de lâmpadas,
tem um passado ilustre e esteve
por trás de alguns dos mais signi-
ficativos avanços da tecnologia.
Mas, nas últimas décadas, a desa-
jeitada empresa encontrou difi-
culdades para aumentar sua ren-
da e abandonou mercados como
o dos computadores e o da músi-
ca, com a venda da Polygram.

Quando Kleisterlee assumiu a
empresa, ele embarcou na mais
recente das reformas da Philips.
Os investidores estavam tão
acostumados às reestruturações
que o procedimento já tinha se
transformado num “brincar de
reestruturar”, diz ele.

Em sua primeira grande reu-
nião como novo diretor, ele dis-
se aos membros do conselho
que eram “velhos demais, ho-
mens demais e holandeses de-
mais”. Atualmente diz que é o

único holandês no conselho de
diretores.

A Philips mudou seu foco para
três áreas: estilo de vida, que in-
clui televisores, barbeadores e
escovas de dente elétricas; ilumi-
nação, onde a empresa ainda é
líder mundial; e saúde, produzin-
do aparelhos de tomografia com-
putadorizada e desfibriladores
caseiros. Após quase uma déca-
da de reestruturação, a empresa
tem 116 mil funcionários e ven-
das de € 23 bilhões, contra 189
mil funcionários e € 32 bilhões
em vendas antes do processo.

O consumidor ainda é o cen-
tro da maior parte das ativida-
des, mas esta é também a divisão
que mais passou por dificulda-
des. É na área de saúde, concor-
rendo com Siemens e GE, que a
empresa enxerga o maior poten-
cial de crescimento, com o enve-
lhecimento da população na
maior parte dos países desenvol-
vidos e margens relativamente
altas. A Philips gastou € 10 bi-
lhões em aquisições nos últimos
anos, principalmente no ramo
da saúde.

Ainda não está claro se a mais
recente reinvenção da Philips
compensou o esforço. Depois de
dar ao portfólio o aspecto que
desejava, Kleisterlee estabele-
ceu metas para fazer com que a
empresa voltasse a crescer. Com
a crise global, a meta de dobrar
os lucros até 2010 foi abandona-

da. Em 2009, as vendas caíram
11% em relação ao ano anterior –
a divisão de iluminação depende
muito do mercado da constru-
ção, e os aparelhos eletrônicos
para o consumidor foram atingi-
dos pelo declínio na demanda.

Kleisterlee fala sem grande
exasperação, talvez já acostuma-

do a ver as coisas tomarem um
rumo diferente do esperado.
“Veio a crise e pensamos: Céus,
estávamos entrando em forma e
agora não podemos mostrar as
melhorias”. No último ano, o pre-
ço das ações da Philips aumen-
tou de € 15,59 para € 25,33, mas
ainda está abaixo do registrado
quando o executivo assumiu.
Apesar de ter entrado no verme-
lho com o estouro da bolha pon-
tocom, ainda teve lucro de€ 424
milhões no ano passado, sob con-
dições muito mais difíceis.

Será que a empresa está pron-
ta para crescer depois de déca-
das de estagnação? “Sem dúvida,
É a sensação que tenho. É preci-
so desaprender muitas coisas nu-
ma empresa que se concentrou
na contenção de riscos, porque
muitas coisas deram errado. E o
instinto institucional, a reação
pavloviana, é sempre se concen-
trar no lado negativo. É preciso
criar uma cultura na qual as pes-
soas encontrem motivação para
buscar o positivo. Mas acredito
que estamos chegando lá.” /

TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Cátia Luz

Há menos de um mês, a rede mi-
neira Kroton Educacional fe-
chou o maior negócio da histó-
ria do setor no Brasil: a compra
da rede de ensino Iuni, do empre-
sário Altamiro Galindo, por R$
422 milhões. Foi o primeiro gran-
de movimento desde que o fun-
do Advent entrou no controle,
em junho passado, ao comprar
metade da holding que controla
a companhia. Em apenas nove
meses, a Kroton, com 42,2 mil
alunos, saiu da oitava para a
quarta posição no ranking dos
maiores grupos educacionais do
ensino superior do País (por nú-
mero de alunos).

O salto quase instantâneo é
fruto do estilo agressivo dos fun-
dos de participação em empre-
sas (private equity). A entrada
da Advent no setor reforça uma
tendência iniciada pelo Pátria
Investimentos sete anos atrás,
quando o fundo comprou parte
da Anhanguera Educacional. Ho-
je, entre os cinco maiores gru-
pos educacionais privados do
Brasil, quatro estão ligados a fun-
dos de private equity.

Por enquanto, a única exce-
ção é a Unip, do empresário
João Carlos Di Genio. Não por
falta de tentativa dos fundos.
Além da Advent e do Pátria, a
Estácio tem participação da GP
Investimentos e a americana
Laureate tem como acionista o
fundo KKR, um dos maiores do
mundo.

O anúncio da compra da Kro-
ton pôs fim à primeira missão do
presidente Luiz Kaufmann, cha-
mado em outubro pelo fundo pa-
ra comandar a empresa, já com
um foco especial na aquisição.
Mas é agora, segundo o executi-
vo, que o trabalho vai ficar mais
pesado. “Adquirir é muito mais
fácil do que integrar. Embora te-
nha sido uma aquisição, do pon-
to de vista operacional é uma fu-
são. Não tem comprador e com-
prado”, diz Kaufmann. “É um
processo tenso, tumultuado.
Principalmente porque a nature-
za humana detesta mudança”,
completa.

A nova estrutura da compa-

nhia tem executivos dos dois ti-
mes. Entre eles, Rodrigo Galin-
do, filho do fundador da Iuni,
que tocava a rede da família e
assumiu o cargo de diretor exe-
cutivo de Ensino Superior na no-
va companhia. Seu pai, Altamiro
Galindo, também passou a fazer
parte do Conselho de Adminis-
tração. Em muitos casos, são os
processos desenvolvidos pela
empresa adquirida que irão pre-
valecer. O sistema orçamentá-
rio, por exemplo, vai ser 100%
Iuni. O modelo acadêmico tam-
bém vai sofrer interferência da
rede mato-grossense.

Sem apego. A Iuni era reconhe-
cida no mercado como a última
grande chance de aquisição no
setor. “É uma rede com projeto
pedagógico padronizado e com
boas práticas de gestão, resulta-
do dos planos da companhia de
abrir o capital”, afirma Ryon Bra-
ga, sócio da consultoria Hoper,
especializada no setor de ensi-
no. “Como os processos da Iuni
são superiores ao da Kroton em
várias áreas, é positivo para a em-
presa que o presidente venha de
fora da Kroton e não tenha ape-
go emocional com a antiga estru-
tura”, avalia Braga.

Os cinco meses de gestão Kau-

fmann já reúnem alguns exem-
plos de que o termo “apego” não
define o estilo do executivo. Um
dos primeiros passos do presi-
dente foi fazer uma série de ajus-
tes nas provisões da Kroton. “Ao
olhar os números, recomendei
que a gente fizesse uma limpeza
imediata de absolutamente tu-
do. O mercado iria cobrar isso. E
a Advent concordou”. O resulta-
do foi uma “limpeza” de R$ 44
milhões de ajustes não recorren-
tes, que fez a companhia termi-
nar 2009 no prejuízo.

Kaufmann também começou
a se desfazer de algumas aquisi-
ções feitas pela empresa ante-
riormente, como a Universida-
de Capixaba de Ensino Superior
(UCES). “O barato sai caro. Na
Iuni, pagamos cerca de R$ 11 mil
por aluno. A Kroton fez aquisi-
ções por R$2 mil, R$3 mil por
aluno. Em contrapartida, o resul-
tado foi um horror. A gente está
arrumando, mas leva tempo”,
diz Kaufmann. “Ao contrário do
que achavam, eles não consegui-
ram recuperar essas entidades.”

Consolidação. A companhia de-
ve voltar a fazer aquisições da-
qui a seis meses, quando prevê
terminar o processo de integra-
ção. A entrada dos fundos acele-
rou a consolidação do setor.
“Hoje, os 15 maiores grupos con-
centram 30% dos 3,9 milhões de
alunos do ensino superior. Há
cinco anos, o porcentual não al-
cançava 20%”, diz Braga, da con-
sultoria Hoper.

Com o aumento da concorrên-
cia e a queda na rentabilidade
média, as instituições vão cor-
rer ainda mais atrás da possibili-
dade de economia em escala. E
como começar uma faculdade
do zero pode levar até dois anos,
em função dos processos exigi-
dos pelo Ministério da Educa-
ção, a aquisição é a forma mais
rápida de crescer. Nas contas da
consultoria, o setor pode movi-
mentar US$ 2,5 bilhões nos pró-
ximos dois anos em fusões e
aquisições. “Com o fim das gran-
des compras, a briga vai ser ago-
ra pelas instituições de médio
porte, em cidades de médio por-
te”, afirma Braga.

● Efeito-surpresa
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