
Olançamentodos contratos futu-
ros de índices acionários das bol-
sas que compõemos Brics—Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África
do Sul —, na sexta-feira, já trou-
xe boas notícias para a BM&FBo-
vespa. É que, na ocasião, investi-
dores indianos negociaramderi-
vativos de índices de todos os
mercados, inclusive, o Ibovespa.
EmHongKong, foi registradade-
manda apenas pelo Sensex, da
Índia, ao passo que, na Rússia,
não houve operação por ques-
tões técnicas. No Brasil, nenhum
negócio foi fechado.

Diferentementedeoutros lan-
çamentos, ainda não foram con-
tratados formadores demercado
para os contratos dos Brics. “Mas
assim, quando houver interes-
se, vamos abrir concorrência”,
afirma Adriana Sanches, geren-
te de produtos de renda variável
da BM&FBovespa, acrescentando
que algumas casas já estão sendo
avaliadas para o lançamento dos
derivativos do S&P 500, quedeve
ocorrer no segundo semestre.

De acordo com Júlio Ziegel-
mann, diretor de renda variável
da bolsa, não deve haver muita
procuraemumprimeiromomen-
to, porque os brasileiros ainda
não estão acostumados a fazer
operações com produtos estran-
geiros. “Por isso, fizemosmodelo
parecido com o Ibovespa futu-
ro”, explica. Outra forma encon-
trada para incentivar as negocia-
ções foi isentar, nos primeiros
seis meses, os custos de investi-
mento da BM&FBovespa.
Por causa da diferença de fuso

horário, no dia do vencimento
dos contratos, não há negociação
noBrasil, comexceçãodosderiva-
tivosdaRússia.O lote padrãoéde
um contrato que custa, em mé-
dia,US$6,5mil.Alémdisso,abol-
sadeterminouqueaoscilaçãomá-
xima diária dos índices é de 8%.
Paraalémdessepercentual, é dis-
paradoodispositivode segurança
que paralisa os negócios. ■ N.F.

Depois de amargarem perdas
significativas em 2011, as ações
do setor educacional têmpoten-
cial de ganho expressivo este
ano. “Dois dígitos altos”, apos-
ta Luis Fernando Azevedo, ana-
lista da Bradesco Corretora.
A redução das despesas opera-

cionais decorrentes do processo
de unificação de instituições de
ensino recém-adquiridas, alia-
da à relação coma economia na-
cional, devem impulsionar as
ações da Anhanguera Educacio-
nal, Kroton e Estácio. Somente
neste ano, a valorização dos pa-
péis é 9,45%, 44,59% e 9,51%,
respectivamente.
“O setor educacional não tem

influência do mercado externo,
além do governo brasileiro en-
xergá-lo com bons olhos. Tanto
é que o incentivo vem por meio
do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior
(Fies) e Programa Universidade
Para Todos (ProUni)”, afirma
SandraPeres, analista daCoinva-
lores. Ela destaca ainda que o
Fies contribui para a redução
dos índices de inadimplência,
bem como evasão de alunos.

AKroton, por exemplo, regis-
trou crescimento de 196,2% (in-
cluindo os números da adquiri-
daUnopar) na base de alunos no
ano passado, com destaque jus-
tamente para estudantes vincu-
lados ao Fies: 22,5% da base to-
tal da companhia. A base de alu-
nos da Estácio avançou 14,3%
em relação a 2010, com desta-
que para o segmento de ensino à

distância, que evoluiu 50,4%. A
Anhanguera Educacional, por
sua vez, apresentou aumento de
36,92% no total de estudantes
ao atingir 400,1 mil de matrícu-
las. Os novos alunos representa-
ram R$ 99,5 milhões, segundo
balanço da companhia. “Todas
as empresas estão sinalizando
que registraram avanço no nú-
mero de matrículas no primeiro
trimestre, movimento que con-
tribui para a percepção positiva
do setor”, diz o analista da Bra-
desco Corretora.

Fusão e aquisição
No ano passado, tanto a Anhan-

guera quanto a Kroton fizeram
aquisições de peso. Em setem-
bro, a Anhanguera adquiriu a
Universidade Bandeirante de
São Paulo (Uniban) por R$ 510
milhões. Três meses depois, a
Kroton surpreendeu o mercado
ao anunciar a aquisição da Uni-
versidade Norte do Paraná
(Unopar), especializada em en-
sino à distância, por R$ 1,3 bi-
lhão. “Acredito que o ritmo de
fusões e aquisições se reduza
em relação ao ano passado. A
única que pode ser um pouco
mais agressiva é a Estácio, que
não fez aquisição relevante em
2011”, ressalta Azevedo.

A analista da Coinvalores tam-
bém acredita que a Estácio tem
mais espaço para concluir opera-
ções de fusão e aquisição este
ano quando comparada às con-
correntes. “Sabemos que tanto
a Anhanguera quanto a Kroton
entregarão resultados melhores
em2012 ao finalizarem as aquisi-
ções feitas no ano passado. Já a
Estácio, se acelerar esse proces-
so, entregará resultadosmais ro-
bustos apenas em 2013”, acredi-
ta Sandra.
O importante, para os analis-

tas de investimento, é que as
companhias do setor de educa-
ção entregarão resultados me-
lhores este ano, uma vez que
aproveitaram para obter siner-
gias, reduzir custos e gerar flu-
xos positivos. “Claro que o pro-
cesso de fusão e aquisição impac-
ta os resultados financeiros em
um primeiro momento. Mas,
concluída a integração, que cos-
tuma levar de dois a três meses,
os números são positivos”, com-
pleta Sandra.
A Coinvalores tem recomen-

dação de compra para as ações
da Kroton e Estácio, movimento
idêntico ao do Bradesco, que
também sugere compra às ações
daAnhanguera. “Contudo, o po-
tencial de valorização da Kroton
é inferior às concorrentes devi-
do a valorização registrada esse
ano ser maior”, conclui Azeve-
do, da Bradesco Corretora. ■

Vanessa Correia
vcorreia@brasileconomico.com.br
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Menos aquisições emais
valorização na educação

Investidor
da Índia faz
1ª compra
do Ibovespa
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Ações da Galp caem após notícias de venda

Foram lançados, na sexta-feira,
derivativos de índices de
ações dos mercados Brics

Oscilaçãomáxima
dos índices, por dia,
é de 8%. Acima disso,
entra o circuit breaker

Setor foi penalizado em bolsa no ano passado mas já aponta retomada de confiança

FATO RELEVANTE
A ação da Galp Energia caiu para o menor nível em dois meses em Lisboa,
depois que os acionistas concordaram com a proposta da italiana ENI
de vender parte de sua participação na companhia portuguesa. As ações
da Galp caíram mais de 3%, para ¤ 12,34, preço mais baixo desde 31 de
janeiro. No ano, as ações avançaram 8,4%, levando a Galp a um valor
de mercado de ¤ 10,2 bilhões. A ENI, uma das maiores acionistas da Galp,
concordou em vender 5% das ações para a Amorim Energia. Bloomberg

SaladeauladaAnhanguera: sinergiadeaquisições eaumentodabasedealunosse refletemnasações
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Após queda em 2011, papéis retomam fôlego em 2012, em R$/ação
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Fonte: Brasil econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




