
A EADS, controladora da Air-
bus, superou as estimativas do
mercado ao apresentar aumen-
to no lucro do primeiro trimes-
tre, apoiado nos negócios de he-

licópteros e aviões comerciais,
apesar do elevado encargo rela-
cionado a rachaduras nas asas
do A380.
Os custos para solucionar a

questão das rachaduras mais
que dobraram, com a Airbus
atingida por US$ 202 milhões
decorrentes da reformulação de

uma peça e preparando-se para
um atraso de dois anos em seu
principal projeto.
O movimento reflete esfor-

ços da maior fabricante mun-
dial de aeronaves para solucio-
nar o episódio que ameaçava
criar tensões com compa-
nhias aéreas.

A companhia viu o lucro ope-
racional excluindo itens extraor-
dinários dobrar para ¤ 480 mi-
lhões ou US$ 613 milhões no
primeiro trimestre, com alta de
16% na receita, para ¤ 11,4 bi-
lhões, favorecida pelo forte de-
sempenho da unidade de heli-
cópteros.

Analistas esperavam, emmé-
dia, lucro operacional de ¤ 371
milhões e receita de ¤ 10,64 bi-
lhões. A Airbus teve um início
de ano turbulento quando racha-
duras foramdescobertas no inte-
rior das asas do A380, resultan-
do em semanas de publicidade
negativa. ■ Reuters

Não confunda João Alves Quei-
róz Filho, o Júnior, dono da
Hypermarcas, com José Alves
Filho, herdeiro e presidente da
holding José Alves. Eles têm
quase o mesmo nome, são de
Goiás e primos, mas atuam em
áreas completamente diferen-

tes. Enquanto o primeiro abriu
o capital de sua empresa e quer
montar a P&G brasileira, o se-
gundo prefere manter os negó-
cios da holding em família.
Com receita de R$ 815 mi-

lhões e prestes a completar 50
anos de vida, o grupo José Alves
transita nos setores de bebidas,
tecnologia, imobiliário e tem co-
mo uma dasmais recentes taca-

das a ampliação dos negócios
na área de ensino.
A empresa espera que seu uni-

verso atual de 3,5 mil alunos de
graduação, pós-graduação,mes-
trado e doutorado, divididos en-
tre Goiânia e São Paulo, cresça
para 8,5 mil num horizonte de
cinco anos. Onde o grupo pre-
tende ganhar as cincomilmatrí-
culas adicionais? Na capital pau-
lista. Um sinal da importância
desse mercado para os negócios
do grupo é a própria transferên-
cia da sede desta unidade de ne-
gócios. A partir do segundo se-
mestre, Nelson de Carvalho, di-
retor superintendente da divi-
são de ensino, passará a despa-
char em São Paulo.
Ex-diretor financeiro da hol-

ding e de empresas como Petro-
bras, o executivo começa a por
em prática neste ano a estraté-
gia desenhada para alcançar as
metas. O plano envolve investi-
mentos de pelo menos R$ 5 mi-

lhões anuais ao longo do perío-
do em marketing, contrata-
ções, ampliações de prédio, en-
tre outras ações.

Estratégia paulista
Hoje a empresa detémduas uni-
dades na capital, com 500 alu-
nos, ambas adquiridas em
2009. Uma delas, a Fadisp, per-
tencia família de juristas Arru-
da Alvim. “Desde a compra, es-
távamos apenas concentrados
na transferência de marcas e
adequação de gestão”, diz.
Um dos principais pontos da

estratégia para criar demanda é
reforçar a oferta de cursos de
pós-gradução, inclusive os que
sejam inéditos em São Paulo -
como o de segurança de gran-
des eventos, ainda em projeto.
Hoje a Alfa Fadisp oferece cur-

sos em direito, administração e
ciências contábeis. Economia e
relações internacionais devem
engrossar a lista nos próximos

anos. No segundo semestre, a fa-
culdade iniciará uma política de
descontos. O índice de aprova-
ção de seus alunos no temido
exame da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil é de 20%, enquan-
to a média do mercado é de
25%. “A intenção é nos posicio-
narmos numa faixa intermediá-
ria emcinco anos, umpouco aci-
ma da FMU”. O grupo vai atuar
no nicho das classes C+ e B-,
afirma o executivo.
Para Carlos Monteiro, diretor

da CM Consultoria, especializa-
da em educação, o modelo se
aproxima mais ao da Fundação
Escola de Comércio Álvares Pen-
teado (Fecap), que detém cerca
de 12 mil alunos. “A FMU hoje
aposta mais na linha da Anhan-
guera, que busca as massas”.
Para Monteiro, a estratégia

de reforçar a pós graduação é
acertada já que vai estimular o
interesse por outras áreas fora
as tradicionais. ■
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Aos 50 anos, José Alves se
volta para os bancos de escola

Lucro da EADSdobra e chega aUS$ 613milhões
Controladora da Airbus supera
expectativas no trimestre após
um início de ano turbulento

Grupo de Goiás vai ampliar atuação na área de educação em São Paulo nos próximos cinco anos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




