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A Oxiteno, subsidiária da Ultra-
par Participações, assinou con-
trato de compra da totalidade
das ações da American Chemi-
cal, empresa uruguaia de espe-
cialidades químicas. O valor to-
tal da aquisição é de US$ 79 mi-
lhões, sujeito a ajustes. A Ameri-
can Chemical possui uma unida-
de em Montevidéu com capaci-
dade de produção de 81 mil to-
neladas de especialidades quí-
micas, em particular tensoati-
vos sulfonados e sulfatados pa-
ra os mercados de cosméticos e
detergentes e produtos para a
indústria de couro.

LOGÍSTICA
Oxitena paga US$ 79 mi
por empresa uruguaia

A Bosch anunciou a aquisição,
por valor não revelado, da Helio-
tek, fabricante de sistemas
solares e bombas térmi-
cas para aquecimen-
to de água para uso
residencial com
sede em São Paulo.
O contrato foi assi-
nado entre a Bosch
e o Grupo Monier,
que detém 51% da He-
liotek, e os demais proprie-
tários que possuem os outros
49%. Em 2011, a Heliotek regis-
trou um faturamento de aproxi-
madamente de€ 12 milhões.

A Duratex assinou proposta vin-
culativa para aquisição da Meta-

lúrgica Ipê – Mipel, unida-
de da Lupatech especia-

lizada na fabricação
de válvulas indus-
triais de bronze,
localizada em Jaca-
reí (SP), por R$ 45

milhões. Segundo a
Duratex, o negócio

permitirá aumentar a
oferta de produtos da divi-

são Deca no segmento de válvu-
las industriais, além de agregar
capacidade de fabricação anual
equivalente a 780 mil peças.

A FedEx anunciou a compra da
companhia brasileira de trans-
porte e logística Rapidão Come-
ta, que vinha sendo representan-
te autorizado do grupo america-
no no Brasil havia mais de uma
década. O valor da operação
não foi divulgado. A Cometa,
fundada há 70 anos e com sede
em Recife, atende a todos os
Estados do País e tem mais de
17 mil clientes, aos quais atende
com cerca de 770 veículos e 9
mil funcionários. “O Brasil é
um mercado com tremendo po-
tencial de crescimento da eco-

nomia e também do setor de
logística. A aquisição está em
linha com nossa estratégia de
crescer na América Latina”, dis-
se em comunicado o presidente
da companhia para América La-
tina e Caribe, Juan Cento.

ENERGIA

Negócios

Bosch avança na área
de aquecimento solar

Camil e Cosan preveem
sinergia de R$ 50 mi

Naiana Oscar

A Kroton Educacional, empresa
controlada pelo fundo america-
no Advent, fez mais uma aquisi-
ção na área de educação a distân-
cia, e já ameaça a liderança de
sua principal rival, a rede Anhan-
guera. Depois de praticamente
três anos de negociações, a Kro-
ton anunciou ontem a compra
de 100% do grupo catarinense
Uniasselvi, por R$ 510 milhões.

Com a aquisição, a base de alu-
nos de ensino superior da Kro-

ton chega a 417 mil – já é mais do
que os 393 mil alunos de gradua-
ção e pós-graduação da Anhan-
guera (que conta também com
outros 51 mil estudantes em cur-
sos livres). A expectativa de re-
ceita da empresa em 2012 vai pa-
ra R$ 1,4 bilhão. No ano passado,
a Kroton faturou R$ 734 milhões
e a Anhanguera, R$ 1,2 bilhão.

As duas empresas são hoje as
principais consolidadoras entre
as redes de ensino superior no
País. Segundo levantamento da
CM Consultoria, entre fevereiro
do ano passado e maio deste
ano, ocorreram 33 operações de
fusão e aquisição no setor, que
movimentaram R$ 3 bilhões –
85% desse volume foram de ope-
rações comandadas por Kroton
ou Anhanguera.

Com destaque para a empresa

controlada pelo Advent, que fez
em dezembro de 2011 o maior ne-
gócio de que se tem notícia entre
empresas de ensino superior no
mundo. A Kroton pagou R$ 1,3

bilhão para ficar com a Universi-
dade Norte do Paraná (Unopar),
a pioneira do ensino a distância
(EAD) no País. Com a aquisição
anunciada ontem, a Kroton se

consolida como a líder nessa mo-
dalidade de ensino. Fundada em
1999, no município de Indaial, a
Uniasselvi tem hoje sete institui-
ções (entre centros universitá-
rios e faculdades) em seis cida-
des do interior de Santa Catari-
na. Dos 86,2 mil alunos, apenas
12,5 mil são presenciais. Os ou-
tros 73,7 mil estudam a distân-
cia, em 48 polos de ensino.

A Uniasselvi foi fundada pelo
professor de filosofia José Taf-
ner – ex-reitor da Faculdade Re-
gional de Blumenau (Furb) e ex-
secretário estadual de Educação
em Santa Catarina. Em 2008, os
três filhos – Marlon, Malcon e
Marlen – assumiram a empresa e
coordenaram um processo de
profissionalização, com a contra-
tação de um presidente que não
era da família.

Segundo Rodrigo Galindo, pre-
sidente da Kroton Educacional,
as operações da Uniasselvi e da
Unopar serão complementares.

“Elas atendem a públicos dife-
rentes, porque trabalham com
modelos distintos de ensino a
distância”, diz. Na Unopar, 80%
das aulas são transmitidas via in-
ternet e 20% são telepresenciais
(o professor ministra a aula, ao
vivo, de um estúdio, para os po-
los de ensino). Na Uniasselvi, es-
ses 20% são de aulas presenciais.
A empresa faturou no ano passa-
do R$ 193,6 milhões, com uma
margem Ebtida de 19,7% e lucro
líquido de R$ 33,4 milhões (95%
a mais do que no ano anterior).

Desafio. Ao encostar na princi-
pal rival, a Kroton precisará pro-
var aos seus investidores que
não enfrentará os mesmos pro-
blemas da Anhanguera, que ain-
da não conseguiu digerir a aquisi-
ção da Uniban feita no ano passa-
do. Para garantir uma integração
sem percalços, a Kroton já anun-
ciou que não fará mais aquisi-
ções este ano.

QUÍMICA VÁLVULAS ALIMENTOS

Kroton ganha espaço no ensino a distância

Tecnologia. Banda larga móvel
deve crescer 77% neste ano

● Em 4 de setembro de 2008,
cerca de dez dias antes da que-
bra do Lehman Brothers, que
marcou o início da crise financei-
ra internacional, a gaúcha Ren-
ner havia anunciado a compra de
100% da Lojas Leader por R$
670 milhões. Por conta do mo-
mento econômico pouco propí-
cio, o negócio acabou sendo des-
feito no mês seguinte. Com a ma-
nutenção das práticas de gestão
e a expansão do número de lojas,
a família Gouvêa, fundadora da
empresa criada há 61 anos na
cidade fluminense de Miracema,
conseguiu valorizar o próprio ne-
gócio em quase 140% em pouco
menos de quatro anos, sem con-
tar a inflação do período, quando
se considera que a compra de
fatia de 40% pelo BTG avalia a
rede como um todo em aproxima-
damente R$ 1,6 bilhão.
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FedEx fecha acordo para compra
da pernambucana Rapidão Cometa
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FABIO MOTTA/AE

Duratex fica com
unidade da Lupatech

As sinergias criadas pela venda
da Cosan Alimentos para a Ca-
mil devem atingir R$ 50 mi-
lhões por ano, segundo o presi-
dente da Cosan, Marcos Lutz. A
operação foi anunciada no iní-
cio da madrugada de ontem.
Pela venda de sua unidade de
alimentos, que inclui as marcas
União, Da Barra e Docelar, a Co-
san recebe R$ 345 milhões e fica
com uma fatia de 11,72% da Ca-
mil. Lutz disse também que a
Camil tem cadastro na CVM
para abertura de capital, e que a
entrada na Cosan não altera os
planos da empresa.
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Valor de venda
cresceu 140%
em quatro anos

BTG compra 40% da rede de varejo
fluminense Leader por R$ 665 milhões

R$ 45

Pausa. Galindo, da Kroton, dará um tempo nas aquisições

● Ambição

Crescimento. Um dos desafios da expansão da rede é a adequação do portfólio das lojas para diferentes realidades regionais

Aquisição. Negócio avalia rede, presente no Rio de Janeiro e em outros sete Estados, em R$ 1,6 bilhão, e banco garantiu ainda a opção
de compra do seu controle; varejista, que tem atualmente 62 lojas, prevê abrir mais 19 pontos de venda até o início do ano que vem

MILHÕES É O
VALOR DA COMPRA
DA METALÚRGICA

IPÊ

Grupo controlado pelo
fundo Advent compra
rede Uniasselvi por
R$ 510 milhões e se
aproxima da Anhanguera

Aline Bronzati
Fernando Scheller
Vanessa Stecanella

O banco BTG Pactual, de An-
dré Esteves, anunciou a com-
pra de 40% da varejista flumi-
nense Lojas Leader por R$ 665
milhões. O acordo avalia a em-
presa em cerca de R$ 1,6 bi-
lhão, acima do esperado pelo
mercado, que apostava em al-
go próximo de R$ 1 bilhão.

O BTG prende expandir rapi-
damente a empresa, que tem
atualmente 62 lojas. Outras re-
des podem ser adquiridas para
reforçar a Leader – por enquan-
to, há 19 novas inaugurações pre-
vistas até o início de 2013.

Fundada em 1951 como uma
loja de vendas de sapatos por qui-
lo, a Leader buscava há tempos
um comprador há pelo menos
cinco anos. Em 2008, chegou a
ser adquirida pela Renner, mas o
negócio foi desfeito logo depois,
após a eclosão da crise econômi-
ca mundial (leia box ao lado). De
perfil popular, a Leader vende ar-
tigos para o lar, confecções e
brinquedos, uma espécie de ver-
são reduzida da antiga Mesbla.

Apesar de o BTG ter anuncia-
do inicialmente a aquisição de
40% do negócio, o banco já mani-
festou o interesse em obter o
controle da Lojas Leader, que,
por enquanto, permanece com a
família Gouvêa, fundadora da re-
de. O BTG tem opção de compra
de um porcentual que pode va-
riar de 20% a 30%, em até 90 dias
a partir do fechamento da opera-
ção (marcado para 20 de junho).
Levando em conta o que já foi
pago pelo grupo, o valor da opera-
ção poderia ser acrescido em até
cerca de R$ 500 milhões.

O BTG diz que pode fazer ou-
tras aquisições para expandir a
marca Leader fora de sua área de
atuação. Embora a maior parte

das lojas esteja no Rio, a rede
tem presença em outros sete Es-
tados (Espírito Santo, Minas,
Pernambuco, Alagoas, Rio Gran-
de do Norte, Sergipe e Bahia).

Segundo Carlos Fonseca, dire-
tor da área de banco de investi-
mento do BTG, o objetivo é que a
rede se transforme em uma plata-
forma para a expansão do banco
no varejo. “Tem muito espaço pa-
ra crescimento orgânico, espaço
para abrir loja e também chan-
ces de aquisições para dar mus-
culatura ao negócio”, afirma o
executivo. “Temos um apetite
muito grande.”

Para criar uma força nacional
a partir de uma rede regional, na
opinião de especialistas em mar-
ca, a empresa terá o desafio de
começar do zero em muitos mer-
cados, já que o “recall” (conheci-
mento) do nome é quase nulo

fora do Rio de Janeiro.
“É difícil abrir novos merca-

dos com uma marca regional. Ve-
ja o que aconteceu com o Magazi-
ne Luiza. Teve de fazer barulho,
abrir mais de 40 lojas em um úni-
co dia para conquistar algum es-
paço em São Paulo”, diz Cecília
Russo, diretora do Grupo Troia-
no de Branding. Além disso, ela
lembra que o portfólio da Leader
é bastante popular, em um mo-
mento em que os grandes maga-
zines, como Renner, Riachuelo e
Marisa, estão em um movimen-
to de sofisticação de sua oferta,
por causa do aumento da renda
da população.

Por outro lado, segundo fon-

tes de mercado, a Leader tinha a
administração em dia – ainda an-
tes da aquisição pela Renner, a
companhia contratou ajuda ex-
terna para sua gestão. A rede era
considerada um bom negócio
tanto para compradores estraté-
gicos, que poderiam usar os pon-
tos bem localizados no Rio de Ja-
neiro para suas marcas, quanto
por bancos de investimento inte-
ressados em apostar na expan-
são com o nome Leader.

Negociação. Prevaleceu a últi-
ma opção. As negociações entre
a família que fundou a rede e o
banco comandado por André Es-
teves foram costuradas ao longo

do último mês, segundo informa-
ções do BTG. A Leader procura-
va ativamente por um compra-
dor desde o início de 2011, quan-
do contratou o Banco Modal pa-
ra assessorá-la.

A empresa faturou R$ 957,6 mi-
lhões no ano passado, um cresci-
mento de 24% em relação a 2010.
O lucro subiu 156% na mesma
comparação, atingindo R$ 47,4
milhões em 2011. O Ebitda (lu-
cro antes de juros, impostos, de-
preciação e amortização) so-
mou R$ 170 milhões em 2011.
Com a avaliação do valor total
do negócio em R$ 1,6 bilhão, o
banco pagou um múltiplo de 9,4
vezes o Ebitda pela Leader.

estadão.com.br

CARLOS FONSECA
DIRETOR DO BTG
“Tem muito espaço
para crescimento orgânico,
espaço para abrir loja
e também chances de
aquisições para dar
musculatura ao negócio.
Temos um apetite muito grande.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Economia & Negócios, p. B18.




