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Ensino Estácio só negocia dívida de até cinco mensalidades e dá preferência a pagamento em cartão de crédito

Faculdades elevam provisão para calote
Beth Koike
De São Paulo

A inadimplência, que já é alta
no ensino superior, se intensifi-
cou nos últimos meses. “Vá r i a s
faculdades estão reclamando
que houve aumento na inadim-
p l ê n c i a”, diz Ryon Braga, sócio da
H o p e r, consultoria especializada
em educação. Dois grandes gru-
pos educacionais, a Estácio e a
Kroton, aumentaram suas provi-

sões para débitos duvidosos por
causa de falta de pagamento.

A Estácio provisionou, no pri-
meiro trimestre, R$ 14 milhões, o
que representa 4,2% da receita lí-
quida da companhia. Porém, no
mesmo período do ano passado,
esse percentual era de apenas
1,8%. “Em 2010, os bancos deram
muito crédito para compra de
bens duráveis e agora as pessoas
estão endividadas. Como não po-
demos cancelar a matrícula de

alunos inadimplentes e o juro
por atraso no setor de ensino é de
apenas 1% ao mês, muitas pes-
soas simplesmente deixam de
pagar a faculdade”, disse Rogério
Melzi, presidente da Estácio.

“Estamos mais rígidos nas nego-
ciações das parcelas em atraso. A
dívida não pode ser superior a cin-
co vezes o valor da mensalidade.
Além disso, só dividimos em cinco
vezes e de preferência no cartão de
c r é d i t o”, acrescentou Melzi.

A Kroton também aumentou
sua provisão para débitos duvi-
dosos de 5,7% para 6,5% sobre a
receita líquida nos primeiros tri-
mestres para os alunos que não
tem Fies. “Não tivemos inadim-
plência, mas fizemos esse reajus-
te prevendo que pode haver um
aumento nos atrasos das mensa-
lidades diante do atual cenário
econômico. Foi uma medida
c o n s e r v a d o r a”, explicou Rodrigo
Galindo, presidente da Kroton.

Várias faculdades, como Está-
cio e Kroton, têm se esforçado
para que os alunos inadimplen-
tes passem a pagar seus respecti-
vos cursos por meio do Fies, fi-
nanciamento estudantil. “Hoje,
33% dos nossos alunos têm Fies e
a provisão para esse público é de
apenas 2,25%”, enumerou Galin-
do. “Neste começo de ano, esta-
mos sentindo uma inadimplên-
cia menor porque os alunos com
problemas financeiros estão mi-

grando para o financiamento”,
complementou Melzi.

“O Fies está crescendo, mas ain-
da há burocracias e muitos alu-
nos não conseguem o financia-
mento e ficam inadimplentes. As
instituições precisam fazer um
acompanhamento de perto e aju-
dar o aluno a fechar o contrato do
Fies”, alertou Braga, da Hoper.

A Anhanguera, maior grupo
de ensino superior, não registrou
aumento de inadimplência.

CLAUDIO BELLI/VALOR

“O que contribuiu para esse bom desempenho foi o Fies. Dos novos alunos, 47% vão estudar com o financiamento estudantil, disse Galindo, da Kroton

USP avança em projeto de campus em Santos
Fernanda Pires
Para o Valor, de Santos

A Universidade de São Paulo
(USP) recebeu ontem da Compa-
nhia Docas do Estado de São Paulo
(Codesp) a cessão de uso do Arma-
zém 8, no porto de Santos. No lo-
cal, será desenvolvida a terceira e
maior base de pesquisa do Institu-
to Oceanográfico da USP. As de-
mais estão em Ubatuba e em Cana-
néia, litorais Norte e Sul do Estado.

O termo de cessão prevê a utili-
zação do armazém por 25 anos,
renováveis pelo mesmo período.

A iniciativa integra o projeto da
USP de inaugurar um campus em
Santos. Hoje, a universidade só
tem um curso de Engenharia do
Petróleo na cidade, aberto este
ano. Belmiro Castro Filho, profes-
sor do Instituto Oceanográfico,
disse que a meta é iniciar um curso
de Oceanografia “em 2014 ou
2015”. Também alguns cursos da
Faculdade de Economia e Admi-
nistração devem integrar o novo
campus, sem data para ser criado.

Como contrapartida à cessão do
armazém, a USP deverá recuperar
a instalação, de 1,5 mil m2 . A uni-

dade, que estava sem uso portuá-
rio, está deteriorada. Ela será des-
montada e reconstruída mais pró-
xima do cais. A mudança visa aten-
der o projeto de revitalização do
porto, que prevê uma passagem
subterrânea na frente do arma-
zém, para separar o tráfego de car-
retas do fluxo de visitantes.

Antonio Massola, superinten-
dente do espaço físico da USP, afir-
mou que a base oceanográfica em
Santos é a concretização de um
“s o n h o”. Ele não revelou o valor a
ser investido pela USP no projeto.
A futura instalação deverá preser-

Kroton cresce
acima de rivais no
primeiro trimestre
De São Paulo

A Kroton, segundo maior grupo
educacional do país, encerrou o
primeiro trimestre com crescimen-
to expressivo, principalmente,
quando comparada as suas con-
correntes Anhanguera e E s t á c i o.

A receita líquida da Kroton, en-
tre janeiro e março, registrou um
crescimento orgânico de 30%, en-
quanto esse percentual foi de 13%
na Anhanguera e na Estácio, de
16,6%. Nos demais indicadores pu-
blicados no balanço trimestral, a
instituição de ensino mineira tam-
bém teve melhor desempenho.

O lucro líquido da Kroton, cu-
jo maior acionista é o fundo
americano Advent, atingiu R$
84,7 milhões, avanço de 163%
em relação a igual período de
2011. Levando-se em considera-
ção as cinco aquisições fechadas
no ano passado, o lucro salta pa-
ra R$ 99 milhões, representando
uma alta de 202,4%.

“Crescemos acima das nossas
expectativas. Por exemplo, na
graduação presencial esperáva-
mos um aumento entre 6% e 7%
no número de alunos e conse-
guimos crescer 16,6%. O que
contribuiu para esse bom de-
sempenho foi o Fies [Fundo de
Financiamento Estudantil]. Dos
novos alunos, 47% vão estudar
com o financiamento estudan-
til”, explicou Rodrigo Galindo,
presidente da Kroton. A compa-

nhia encerrou o trimestre com
325,6 mil alunos, sendo 202,3
mil em cursos a distância e os
demais no presencial.

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda) avançou 130% e atingiu
R$ 118,6 milhões. A margem
operacional foi de 34,8% contra
26,7% entre os trimestres.

Ontem à noite, a Kroton tam-
bém informou a aquisição de dois
imóveis, localizados em Belo Ho-
rizonte, que pertenciam aos acio-
nistas da companhia Walfrido Sil-
vino dos Mares Guia Neto, Evando
José Neiva, Júlio Fernando Cabizu-
ca (conselheiros) e Henriqueta
Martins do Mares Guia. Os dois
imóveis foram adquiridos por R$
24,8 milhões e até então estavam
alugados para a Kroton.

“Esses conselheiros não parti-
ciparam da votação para compra
dos imóveis. A aquisição faz par-
te da nossa estratégia de cresci-
mento em Belo Horizonte”, disse
Carlos Lazar, diretor de relações
com investidores da Kroton.

Os conselheiros são donos de
um outro imóvel, localizado no
bairro de São Luís (Belo Horizon-
te), e que atualmente está locado
para a Kroton. “É a primeira vez
que há uma negociação entre
partes relacionadas”, explicou La-
zar. A despesa total com aluguel
representa 8,3% da receita líquida
do ensino superior presencial da
companhia. (BK)

var as características do armazém
original, construído no início do
século XX. Até lá, a USP fará uma
estrutura provisória para os traba-
lhos. Quando totalmente implan-
tada, a base terá laboratórios, salas
de aulas, depósitos, museu etc.

O convênio prevê ainda o auxí-
lio da USP à Codesp em estudos
ambientais. Em frente ao arma-
zém já está o novo navio oceano-
gráfico da USP. A embarcação, re-
cuperada nos Estados Unidos, foi
comprada com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp).

Groupon reduz prejuízo para US$ 11,7 milhões
Compras coletivas
De São Paulo

O site americano de compras
coletivas Groupon, líder mundial
no segmento, apresentou no pri-
meiro trimestre prejuízo líquido
de US$ 11,7 milhões, resultado
melhor em relação às perdas de
US$ 146,5 milhões registradas
um ano antes. Os menores custos
de marketing e a expansão da

empresa no mercado internacio-
nal tiveram impacto positivo nos
números da companhia.

A receita consolidada cresceu
89% para US$ 559,3 milhões. O re-
sultado ficou acima das proje-
ções de analistas compiladas pela
Bloomberg, que previam vendas
de US$ 530,6 milhões no período.
As ações da empresa subiram 18%
ontem, cotadas a US$ 11,74 no
fim do pregão em Nova York.

O site de compras coletivas

tenta reconquistar a confiança
dos investidores depois que as
ações chegaram a cair 48% desde
a oferta pública inicial de ações
em novembro — uma das piores
aberturas de mercado para uma
companhia pontocom após o es-
touro da bolha da internet.

O Groupon atua em 49 países e
gerou 57% de sua receita em mer-
cados internacionais no primei-
ro trimestre. A empresa não abre
números por país. No Brasil, a

companhia está presente em 50
cidades e tem mais de 20 milhões
de usuários cadastrados.

Em fevereiro, a empresa re-
portou lucro operacional de US$
15 milhões no quarto trimestre
de 2011. Mais tarde, o resultado
foi revisto para um prejuízo ope-
racional com o mesmo valor. À
época, o Groupon disse que des-
cobriu uma “fraqueza material”
em seus controles financeiros.
(Com Bloomberg)

va l o r .com.br

Av i a ç ã o
TAM vê segundo
semestre mais forte
Após registrar crescimento de
demanda doméstica de 1% no
primeiro trimestre, enquanto o
mercado acumula expansão de
7,3% na comparação anual, a
TAM espera obter resultados
mais consistentes no fluxo de
passageiros no segundo
semestre, disse ontem Líbano
Barroso, vice-presidente
financeiro da TAM Linhas Aéreas.
Para o ano, está mantida a
previsão de alta entre 7% e 9%.

Locadoras de carros
Unidas reverte prejuízo e lucra R$ 2,5 milhões
A locadora de automóveis Unidas
teve lucro líquido de R$ 2,5 milhões
no primeiro trimestre deste ano,
revertendo prejuízo líquido de R$
8,2 milhões de igual período de
2011. A receita líquida da empresa
com a locação de carros, incluindo

terceirização de frota e franquias,
alcançou R$ 95,4 milhões, uma
expansão de 10,9% em relação a
janeiro a março do ano passado. Já
a receita líquida com a venda de
veículos mostrou recuo de 4,1%,
para R$ 74,5 milhões.

Ministério da
Fazenda

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Nordeste do Brasil S.A. a 
participarem, em primeira convocação, da Assembleia Geral Extraordinária que 
se realizará no dia 25 de maio de 2012, às 11 (onze) horas, no miniauditório do 
Centro de Treinamento de sua sede, na Av. Pedro Ramalho, 5.700 - Passaré, 
CEP 60.743-902, Fortaleza-CE, a fim de deliberar sobre a elevação do montante
a ser distribuído em 2012, aos empregados do Banco do Nordeste, a título de 
Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, no valor de R$ 6.295.985,21, 
totalizando a PLR 2011 em R$ 42.931.184,35.

Instruções gerais: 

1. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede deste 
Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Gabinete da Presidência, Bloco C1 
térreo, preferencialmente, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da 
Assembleia. Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à 
Assembleia munidos dos documentos hábeis de identidade. 

2. Os documentos relacionados à matéria a ser examinada e deliberada na 
Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A, no Ambiente de Relacionamento 
com Investidores e Mercado Financeiro, Bloco D2 superior, onde poderão ser 
consultados em dias úteis, no horário das 10:00 às 16:00 horas e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br).

3. Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos
junto ao Ambiente de Relacionamento com Investidores e Mercado Financeiro, 
por meio dos telefones (85) 3299-5414 ou (85) 3299-5431.

Fortaleza, CE, 09 de maio de 2012

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20 NIRE: 23300006178

Companhia Aberta

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. (“ Companhia”) a se reunirem às 
09:00 hs do dia 30/05/2012 em AGE, a se realizar na sede social da Cia., na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999 - 
4º andar, Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Aprovar a alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto Social da Cia.: § único do art. 2º; alteração dos 
incisos (i), (vi), (viii) e (xxi) do art. 15; alteração dos incisos (vi), (xii) e (xxii), bem como inclusão dos 
incisos (xxviii) e (xxix) do art. 25; alteração do caput e incisos (iii) e (iv) do art. 27, bem como inclusão de seu 
novo inciso (vi); inclusão dos incisos (vi) e (vii) do art. 33; e alteração do § único do art. 59. Informações 
Gerais: Os Acionistas deverão apresentar à Cia., nos termos do Art. 12 do seu Estatuto Social, com no 
mínimo 72 horas de antecedência da data da realização da AGE, os seguintes documentos: (i) comprovante 
de titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais até 5 dias antes da 
data da realização da AGE; (ii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do 
representante legal do acionista; e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de 
ações nominativas, o extrato emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão 
competente, contendo a respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido expedido no 
máximo 5 dias antes da data da realização da AGE. As informações e os documentos de que trata o art. 11 
da Instrução Normativa da CVM nº 481, de 17/12/2009, pertinentes às matérias que serão deliberadas na 
AGE da Cia., foram devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema IPE e encontram-se à disposição 
dos acionistas na página da CVM na rede mundial de computadores e na sede da Companhia.

São Paulo, 12 de maio de 2012
Ricardo Lopes Delneri

Presidente do Conselho de Administração
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