
A Nossa Caixa Desenvolvimen-
to, agência de fomento do esta-
do de São Paulo, está estudan-
do uma linha de financiamento
específica para empresas inte-
ressadas em investir em negó-
cios ligados a Copa do Mundo e
às Olimpíadas. A ideia é incre-
mentar a infraestrutura do esta-
do para receber os eventos es-
portivos. “Podemos, por exem-
plo, financiar empresas do co-
mércio no entorno do Itaque-
rão”, diz Milton Luiz de Melo
Santos, presidente da Nossa
Caixa Desenvolvimento, sem
revelar mais detalhes.

Desde a criação do banco, em
março de 2009, o executivo tem
se esforçado para incrementar
as linhas de financiamento dis-
poníveis ao seu público alvo, ou
seja, as pequenas e médias em-
presas. Em algumas situações,
visando aproveitar oportunida-
des de mercado, isto acontece
de repente, sem um planeja-
mento prévio.

Foi o caso da linha emergen-
cial para recuperação de São
Luiz do Paraitinga, criada a par-
tir do desastre ocorrido na cida-
de, no início de 2010. A região
fora devastada pelas chuvas for-
tes e grande parte dos morado-
res perdeu tudo. “A Nossa Caixa
se instalou em um espaço cedi-
do pela prefeitura da cidade.
Emprestamos cerca de R$ 2,7
milhões para centenas de micro-
empresários”, lembra Santos.

Este ano, o banco também
criou uma linha chamada Vale
do Ribeira, desenvolvida para
impulsionar a economia da re-
gião; uma modalidade voltada
para financiar empresas perten-
centes à cadeia de fornecimen-
to de petróleo e gás, além de um
financiamento para franquias.

Desempenho
Em novembro deste ano a car-
teira de crédito do banco che-
gou a R$ 320 milhões, alta de
88% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2010. Desde total, R$
100 milhões dizem respeito a re-
cursos do Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), do qual a Nossa
Caixa atua como repassadora.
Do total de financiamentos,
45% dizem respeito a capital de
giro, o restante é destinado a in-
vestimento fixo, como por
exemplo compra de máquinas,
além de novos projetos.

Em seus quase três anos de
operação, o banco desembolsou
R$ 461 milhões em emprésti-
mos, somando 1.850 operações
em 151 municípios do estado.
Do montante emprestado até
hoje, 70% foi destinado à indús-
tria, seguida por empresas de
serviços (13%), comércio (12%)
e governo (5%).

Como a Nossa Caixa atende
basicamente pequenas e médias

empresas, as quais trabalham
somente no mercado domésti-
co, Santos acredita que um agra-
vamento da crise internacional
demoraria para surtir efeitos
nestes negócios.

No entanto, a inadimplência
do banco em novembro deste
ano ficou em 1,4% contra 0,5%
no mesmo mês de 2010. “Ela de-
ve permanecer neste patamar, se
crescer vai ser pouco. Este aumen-
to se deve basicamente as empre-
sas da nossa carteira que pediram
recuperação judicial”, diz Santos.
Atualmente, o juro praticado pela
instituição é de 14,25% ao ano pa-
ra capital de giro e para investi-
mento fixo a taxa é de 8% no pe-
ríodo mais IPC (índice de preços
ao consumidor). ■

A Kroton Educacional anunciou
a compra da Universidade Norte
do Paraná (Unopar) por R$ 1,3 bi-
lhão, impulsionando sua posição
em ensino à distância no país. O
valor da aquisição será pago em
etapas. Na primeira, serão R$
650 milhões à vista, R$ 260 mi-
lhões até 14 de março de 2012 e
R$ 130 milhões em 12 meses
após o fechamento. Na segunda
etapa, quando haverá a incorpo-
ração de 20% do capital social
da Unopar remanescentes, a Kro-
ton pagará com 13.877.460 de
suas units.

Segundo a Kroton, a Unopar
foi fundada em 1972 e é a maior
instituição de ensino a distância
do país, com cerca de 162 mil
alunos, 146 mil deles em cursos
de graduação não presenciais.

“Com a aquisição da Unopar,
a Kroton se consolida como
uma das principais organiza-
ções educacionais do mundo,
com mais de 264 mil alunos no
ensino superior e 45 campi dis-
tribuídos por todas as regiões
do Brasil”, afirmou a Kroton.

A Kroton também anunciou
que o conselho de administra-
ção aprovou o aumento de capi-
tal de até R$ 600 milhões que
serão usados em parte para pa-
gar a segunda parcela do preço
de aquisição. A empresa vai emi-
tir 240 milhões de ações a R$
2,50 cada (R$ 17,50 por unit),
sendo 101.823.921 ordinárias e
138.176.079 preferenciais.

Controladores
Os integrantes do bloco de con-
trole da Kroton, que incluem a
empresa de investimentos Ad-
vent International Corporation,
se comprometeram em partici-
par do aumento de capital com
um mínimo equivalente em
ações a US$ 110 milhões ou cer-
ca de R$ 206 milhões , segundo
cotação da semana passada.

Além da transação, a Kroton
ainda decidiu que vai migrar pa-
ra o segmento Novo Mercado,
da BM&FBovespa.

A expectativa é que a opera-
ção seja completada no primei-
ro semestre de 2012. ■ Reuters
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Petrobras e UFBA inauguram laboratório
para estudar impactos sobre manguezais

SHOPPINGS

Multiplan compra terreno na Barra da
Tijuca, no Rio, por R$ 231 milhões

Murillo Constantino

A Multiplan comprou mais um terreno na Barra da Tijuca, no Rio de
Janeiro. Segundo nota, a empresa informa que investiu R$ 231 milhões
na área, que soma 36 mil metros quadrados e é ocupada atualmente
pelo Walmart. A aquisição viabiliza a expansão do VillageMall,
pertencente à companhia, e a construção de edifícios corporativos
integrados aos centros comerciais da empresa.

“

A Petrobras e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) inauguraram
o Laboratório de Estudos do Petróleo (Lepetro), o primeiro no
Nordeste e capacitado para avaliar e remediar áreas de manguezais
impactadas pelas atividades humanas. O laboratório teve
investimentos de R$ 3 milhões para caracterização geoquímica
associada ao petróleo e para recuperação de ecossistemas costeiros.

EDUCAÇÃO

EMPRESAS

A primeira parcela
será paga à vista,
por R$ 650 milhões

Ideia é subsidiar empresas interessadas em investir em negócios ligados aos Jogos
Olímpicos ou ao Mundial, como estabelecimentos comerciais no entorno do Itaquerão

Com esta nova linha
de empréstimo,
podemos, por
exemplo, financiar
empresas do
comércio no entorno
do Itaquerão

Milton Luiz M. Santos
Presidente da Nossa Caixa
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OS NÚMEROS DA 
AGÊNCIA DE FOMENTO

Banco financia empresas com 
faturamento entre R$ 240 mil 
e R$ 300 milhões

Fonte: empresa

CARTEIRA DE CRÉDITO, EM R$ MILHÕES

R$ 461 milhões

TOTAL DE DESEMBOLSOS DESDE O 
INÍCIO DA OPERAÇÃO, EM 2009

R$ 800 milhões

TOTAL EM CAIXA DISPONÍVEL 
PARA NOVOS EMPRÉSTIMOS

0

20

NOV/2011NOV/2010

170,2

320

24 Brasil Econômico Segunda-feira, 19 de dezembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 24.




