
A consolidação envolvendo ins-
tituições de ensino superior não
está chegando ao fim, mas deve
por ora ser orientada pela busca
de aquisições de médio e peque-
no portes, à medida que as três
companhias de capital aberto
do setor no Brasil buscam ele-
var suas margens.

Após a última grande movi-
mentação, a compra da Uniban
pela Anhanguera Educacional
por R$ 510 milhões, as empre-
sas têm reafirmado que conti-
nuarão a analisar ativamente
oportunidades de compras, em-
bora mais pontuais e estratégi-
cas. “Acredito que ainda nos
próximos 12 meses não vai desa-
quecer o movimento de consoli-
dação”, disse o presidente da
consultoria Hoper, Ryon Braga,

acrescentando prever mais tran-
sações pequenas do que gran-
des movimentações.

Embora haja consenso entre
especialistas de que mais opera-
ções de fusões e aquisições ocor-
rerão, há divergências sobre o
ritmo. O setor de ensino supe-
rior privado brasileiro é pulveri-
zado, com muitas instituições
pertencentes a famílias ou pe-
quenos grupos, especialmente
regionais. ■ Reuters
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Olympus cede a pressão de
investidores em meio a escândalo

Divulgação

Começam testes
em Juiz de Fora

Concentração no ensino
superior não está no fim
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ENERGIA

Panasonic desistede plano de
expansão em energia solar

Depois da consolidação dos
grandes grupos, é a vez das
pequenas e médias instituições

A Olympus cedeu à pressão dos investidores sobre o pagamento
de altas comissões a consultores durante uma aquisição em 2008
e anunciou que formará um painel independente para auditar
os negócios realizados. A decisão marca o fim de uma dramática
semana para a fabricante que demitiu o presidente-executivo
Michael Woodford sob alegação de incompetência.

A Panasonic desistirá de transformar uma fábrica japonesa de painel
de TVs de plasma em uma unidade de produção de painéis solares,
em meio à forte concorrência e às exportações menos competitivas,
disse uma fonte próxima ao assunto. A fabricante vai parar de
fabricar o produto na unidade japonesa. Assim como a concorrente
Sony, a Panasonic enfrenta prejuízos na divisão de televisores.

A Mercedes-Benz começou os
testes na fábrica de Juiz de Fora
(MG). O presidente da montado-
ra para a América Latina, Jüer-
gen Ziegler, disse que até de-
zembro serão fabricados cerca
de 250 caminhões entre os mo-
delos Acelo e Actros. Para os pri-
meiros testes, a Alemanha ex-
portou para o Brasil 132 kits em
CKD (quando se importa todas
as peças para montagem do veí-
culo no Brasil) do modelo extra-
pesado Actros. “Começamos es-
te final de semana os testes da li-
nha. Isso mostra que estamos
dentro do cronograma”, disse.
A operação começa em 2 de ja-
neiro de 2012.

A fábrica de Juiz de Fora será
dimensionada a uma capacida-
de de produção de 50 mil cami-
nhões por ano e no primeiro de

operação, em 2012, fabricará 15
mil unidades. Os primeiros mo-
delos montados na cidade mi-
neira serão em regime CKD ou
vindos da unidade de São Ber-
nardo do Campo. Ao longo de
2012, os modelos Actros produ-
zidos em Juiz de Fora alcança-
rão um índice de nacionaliza-
ção de 44%. Da Alemanha, a
Mercedes vai importar motor,
caixa de câmbio, eixo e cabine.

A expectativa é que, em 2014,
as cabines passem a ser produzi-
das no Brasil e que a marca con-
siga atingir índice de nacionali-
zação de 60%, percentual míni-
mo exigido para obter financia-
mento do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES). Até lá, a empresa
tem taxas equivalentes às do Fi-
name. ■ A.P.M.
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