
O Banco BTG Pactual SA, de
André Esteves, já atraiu mais
de três vezes os R$ 4,1 bilhões
planejados para sua oferta pú-
blica inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês, segundo infor-
mou uma pessoa familiarizada
com o assunto.

Com a demanda dos investi-
dores, o preço das units a se-
rem vendidas deverá ficar no
topo da faixa indicativa de pre-

ço, que é de R$ 33,75 por unit,
informou a fonte, que pediu
para não se identificar, pois a
oferta ainda está no mercado.
Esse preço significa que o ban-
co estaria avaliado em R$ 29,4
bilhões, ou cerca de três vezes
seu valor de mercado. Já o pi-
so indicativo para os papéis a
serem vendidos pelo BTG foi
fixado pelo banco em R$
28,75 por unit.

O banco está dizendo aos in-
vestidores que planeja antecipar
o fechamento dos livros da ofer-
ta para hoje à noite, com relação
à previsão de fechamento ao
meio-dia do dia 24 de abril, ama-
nhã, pois vai precisar de mais

tempo para alocar as ordens de-
vidamente, disse a pessoa.

O BTG, controlado pelo bilio-
nário André Esteves, disse no
prospecto enviado aos investi-
dores que espera vender até
121,5 milhões de units que re-
presentam ações ordinárias e
preferenciais por um preço en-
tre R$ 28,75 e R$ 33,75. O ban-
co está vendendo 14% de seu
capital considerando-se os lo-
tes adicionais. Os acionistas
atuais podem vender até 2,8%
de sua participação.

As units terão seu preço de-
finido em 24 de abril e come-
çarão a ser negociadas em São
Paulo e Amsterdã dois dias de-

pois. O banco pretende usar
os recursos para “continuar
expandindo seus negócios” e
melhorar sua “estrutura de fi-
nanciamento”, segundo o
prospecto.

A operação que está indo a
mercado via IPO reúne banco
de investimento, gestão de
fortunas, gestão de fundos e a
atividade bancária via Pana-
mericano, instituição adquiri-
da no ano passado. Participam
coordenando a oferta do BTG
os bancos Bradesco, Goldman
Sachs Group, JPMorgan Chase
& C., Citigroup, Banco do Bra-
sil, UBS AG, Deutsche Bank
AG e Morgan Stanley. ■

A Kroton Educacional, cujo de-
sempenho no mercado acioná-
rio é o melhor do setor neste
ano, negocia três aquisições e es-
pera superar sua própria proje-
ção de resultados para 2012 com
a entrada de novos alunos. A in-
formação é do presidente da
companhia, Rodrigo Galindo.

A empresa, que tem entre
seus acionistas controladores a
Advent International Corp., pre-
tende expandir suas operações
nas regiões Centro-Oeste, Nor-
te e Nordeste depois da compra
da União Norte do Paraná de En-
sino (Unopar) por R$ 1,3 bilhão,
em dezembro. As três aquisi-
ções sendo negociadas devem
agregar por volta de 15 mil alu-
nos, disse Galindo.

“Existem muitas oportunida-
des de consolidação no ensino
presencial brasileiro e a gente
quer aproveitar essas oportuni-
dades de crescimento inorgâni-
co”, disse o executivo.

Os recibos de ações da Kro-
ton subiram 0,47% na última
sexta-feira, para R$ 25,92, en-
quanto os papéis da concorren-
te Anhanguera Educacional Par-
ticipações SA avançaram 2,04%
e os da Estácio Participações su-
biram 0,87%. Já as units da
Abril Educação fecharam com
avanço de 0,37%.

A Kroton está conseguindo
mais alunos que o previsto gra-
ças ao programa de crédito estu-
dantil do governo, o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil. Alunos
financiados pelo Fies já represen-
tam 33% dos estudantes das fa-
culdades da Kroton, segundo Ga-

lindo. O crescimento acima do
esperado das matrículas no pri-
meiro trimestre deve levar a Kro-
ton a ultrapassar a previsão de
margem de lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação, o chamado Ebitda.

A projeção da empresa, des-
considerando a Unopar, era de
margem Ebitda de 17% para a
área de educação presencial em
2012, segundo o executivo. Esse
indicador deve ser “superado um
pouco”, disse. A própria expecta-
tiva de Ebitda para o ano deve ser
revisada, de R$ 285 milhões para
cerca de R$ 300 milhões, disse Ga-
lindo. As novas projeções, inclusi-
ve para geração de caixa e lucro
no ano, serão divulgadas com o
resultado do primeiro trimestre.

A Kroton, resultado de 23
aquisições no setor educacional,
é a segunda maior empresa brasi-
leira de educação com capital
aberto em valor de mercado,
atrás apenas da Anhanguera Edu-
cacional Participações, segundo
dados da Bloomberg. Em 2011, a
Kroton fez quatro aquisições, in-
cluindo a da Unopar, com 162
mil alunos. A operação foi par-
cialmente financiada por uma
emissão de R$ 550 milhões em
debêntures no começo do ano.

R$ 400 milhões em caixa
As três negociações em curso pe-
la Kroton podem custar, soma-
das, cerca de R$ 90 milhões, dis-
se Galindo. Elas trariam, cada
uma, 5 mil alunos, disse ele. No

fim de março, a empresa tinha
cerca de 323 mil alunos de ensi-
no superior e, em dezembro,
aproximadamente 281 mil na
educação básica, segundo seu
website. Dessas três negocia-
ções, duas já estão em fase de
due diligence, segundo o execu-
tivo. Nessa etapa, avalia-se
mais profundamente contratos,
direitos, obrigações e riscos da
empresa a ser adquirida. Atual-
mente a companhia tem cerca
de R$ 400 milhões em caixa, dis-
se o executivo.

“Recursos mais do que sufi-
cientes para viabilizar essas aqui-
sições e outras que venham a sur-
gir no decorrer do ano e que se-
jam estrategicamente importan-
tes para a companhia”, disse.

Segundo ele, existem 2.300
instituições de ensino privadas
no Brasil, das quais quase 500
“teoricamente interessam” à
Kroton, disse ele.

Advent
Em 2011, a Kroton fez um au-
mento de capital de R$ 597 mi-
lhões, o que elevou a participa-
ção da Advent na empresa.
Com a adesão da empresa ao No-
vo Mercado da BM&FBovespa,
prevista para outubro, o fundo
Advent passará a ser o maior
acionista individual da Kroton,
disse Galindo. Os recibos de
ações da Kroton acumulam alta
de 40,95% neste ano até on-
tem, contra ganho de 10,11%
do Ibovespa. ■

Kroton Educacional negocia
a compra de mais três escolas

BTG Pactual atrai mais de R$ 16,3 bilhões de demanda para oferta pública de ações
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Itaú vende 18,9% do português BPI
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Valor do banco, a se confirmarem
as expectativas de preço das
units, pode ser de R$ 29,4 bilhões

Recibos de ações da empresa acumulam ganho de 40,95% este ano, o melhor desempenho do setor na bolsa

FATO RELEVANTE
O Itaú Unibanco Holding disse ter acertado a venda de 18,9% de
participação que detinha no Banco BPI SA, de Portugal, à Caixabank SA,
do Grupo La Caixa. A La Caixa pagará cerca de ¤ 93 milhões ao
banco brasileiro pela participação, que terá impacto positivo de
R$ 100 milhões no patrimônio líquido consolidado e efeito negativo
de R$ 200 milhões no lucro líquido contábil, segundo comunicado
à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Bloomberg

Cristiane Lucchesi
Bloomberg

Abril Educação UNT Anhanguera ON Estácio Participações ON Kroton UNT

EDUCAÇÃO EM ALTA

Movimento das ações das principais 
empresas do setor na bolsa, em %
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 56.




