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GP vende
Fogo de
Chão para
f undo
Re st a u ra n t e s
Vinícius Pinheiro e Adriana
M eyg e
De São Paulo

Menos de um ano após assumir
100% do capital da rede de chur-
rascarias Fogo de Chão, a GP In-
vestimentos anunciou a venda da
companhia para o fundo ameri-
cano Thomas H. Lee Partners
(THL), em um negócio de US$ 400
milhões, incluindo o pagamento
à GP e dívidas da empresa que se-
rão assumidas pelo comprador.

Com 18 lojas nos Estados Uni-
dos e sete no Brasil, a Fogo de
Chão registrou um faturamento
de US$ 195 milhões no ano pas-
sado, o que representa um cresci-
mento de 17% em relação a 2010.
O país responde por 38% da re-
ceita da companhia.

As negociações entre os fun-
dos começaram em janeiro e o
negócio foi assinado na segun-
da-feira, de acordo com o presi-
dente da Fogo de Chão no Brasil,
Jandir Dalberto. Há três semanas,
uma equipe do THL passou qua-
tro dias no Brasil, visitando as
instalações da rede em São Paulo
e no Rio de Janeiro e conversando
com executivos da empresa.

A GP obteve aproximadamen-
te US$ 220 milhões com a Fogo
de Chão, valor 3,4 vezes maior do
que os US$ 64 milhões investidos
por uma participação de 40% da
companhia, em agosto de 2006.
O retorno efetivo dos investido-
res, porém, é menor porque a
gestora reinvestiu US$ 50 mi-
lhões recebidos da companhia
em dividendos dois anos depois.

Na época da entrada da GP na
Fogo de Chão, a operação foi vis-
ta com desconfiança por parte
do mercado, tanto pelo preço pa-
go — equivalente a mais de sete
vezes a geração anual de caixa —
como pelo negócio em si. A Fogo
de Chão foi criada em 1979 pelos
irmãos gaúchos Jair e Arri Coser e
Jorge e Aleixo Ongaratto. A famí-
lia Ongaratto saiu do negócio
seis meses antes de a GP investir
pela primeira vez na empresa.

Em agosto de 2011, a gestora
aumentou a aposta na companhia
ao adquirir a fatia dos fundadores
remanescentes, mas sem colocar a
mão no bolso — o negócio foi fi-
nanciado com linhas de crédito to-
madas pela própria Fogo de Chão.
Os comentários na ocasião foram
de que os sócios se desentenderam
sobre os rumos do negócio, por is-
so a GP teria tomado a decisão de
ficar com 100% da companhia.

A Fogo de Chão fazia parte do
terceiro fundo da GP, constituído
em 2005. Na ocasião, a gestora
captou US$ 250 milhões e investiu
em seis empresas, das quais três já
haviam deixado o portfólio: BR
Malls, BR Properties e Equatorial
Energia. O fundo ainda conta com
ações da Magnesita e Tempo Parti-
cipações. Antes de Fogo de Chão, o
fundo já havia distribuído US$ 450
milhões a seus cotistas.

O Thomas H. Lee Partners deve
manter o quadro de gestores da
empresa e a estratégia desenha-
da pela GP para a rede de chur-
rascarias, de acordo com o execu-
tivo da Fogo de Chão. “Eles viram
que a estrutura está muito sóli-
d a”, afirmou o executivo. A com-
panhia tinha planos de abrir,
anualmente, de três a quatro res-
taurantes nos Estados Unidos e
entre uma e duas unidades no
Brasil nos próximos cinco anos.

Está previsto para agosto um
novo restaurante em São Paulo,
no estacionamento do Shopping
Center Norte. O investimento na
unidade, de R$ 9 milhões, inclui a
compra da churrascaria Estrela
do Sul, que funcionava no local.
A rede também prepara a inau-
guração de um ponto em Boston,
entre agosto e setembro. Outras
três nos Estados Unidos devem
ficar prontas até o início de 2013.

O J.P. Morgan atuou como as-
sessor financeiro da GP na opera-
ção, enquanto o fundo america-
no atuou ao lado da Jefferies &
Company. Procuradas, tanto a GP
como a THL não concederam en-
trevista sobre o assunto.

Ensino Grupo paga R$ 510 milhões
por instituição de Santa Catarina

Kroton faz
nova compra
em educação
a distância

CLAUDIO BELLI/VALOR

Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, que prevê sinergias de R$ 12,5 milhões por ano com a nova operação

Beth Koike
De São Paulo

Após uma acirrada disputa
com fundos de investimento e
grupos americanos de ensino co-
mo A p o l l o, Laureate e W h i t n e y, a
mineira Kroton fechou a aquisi-
ção do grupo catarinense Unias -
selvi por R$ 510 milhões. É a se-
gunda transação no segmento de
ensino a distância (EAD) efetua-
da pela Kroton em apenas cinco
meses. Em dezembro, a compa-
nhia desembolsou R$ 1,3 bilhão
pela U n o p a r, com sede em Lon-
drina, que lidera esse mercado.

Com a aquisição, a Kroton tor-
na-se o maior grupo de ensino su-
perior em número de alunos e
Ebitda (lucro antes de juros, im-
postos, depreciação e amortiza-
ção) — ultrapassando a Anhan -
guera, que continua a maior do
setor em receita líquida. A Kroton
estima para este ano um Ebitda
de R$ 350 milhões e a projeção da
Anhanguera é de R$ 330 milhões.
O grupo mineiro conta agora
com 411,8 mil estudantes matri-
culados no ensino superior, e a
Anhanguera tem 393,3 mil alu-
nos inscritos em suas faculdades.

Um dos principais fatores que
motivaram a Kroton a investir na
nova aquisição foi a possibilida-
de de sinergias com a Unopar. A

Uniasselvi tem um tamanho mui-
to menor quando comparado à
instituição paranaense, mas tem
a seu favor um modelo pedagógi-
co diferenciado. Em ambos os ca-
sos, os alunos são obrigados a ir
uma vez por semana ao polo para
assistir uma aula presencial. A di-
ferença é que no caso da Uniassel-
vi há um professor por sala nessas
aulas presenciais. Já na Unopar, o
professor ministra a aula em um
estúdio e a transmite por meio de
satélite para os polos.

“O modelo da Uniasselvi asse-
melha-se a uma faculdade presen-
cial, com polos maiores, algo em
torno de 1,3 mil m2 contra 500 m2

da Unopar. Os alunos são mais en-
volvidos com o acompanhamento
de um professor. Tanto é que a taxa
de evasão é baixa”, explicou Rodri-
go Galindo, presidente da Kroton.

“A ideia é implementar o mé-
todo de ensino da Uniasselvi nos
quase 400 polos da Unopar.
Quando houver essa integração
será possível aumentar em até
três vezes o tamanho dos polos.
Por isso, a Kroton estava tão in-
teressada nessa aquisição”, ex-
plicou Ryon Braga, sócio da con-
sultoria Hoper, que assessorou a
Uniasselvi.

Desde 2009, o grupo mineiro
mantém conversações com a
instituição catarinense e neste

Fonte: Kroton. *Dados combinados previstos para 2012

Além da sala de aula
Dados da Kroton e os negócios fechados em ensino a distância

Aquisições em ensino a distânciaPerfil da Kroton

Fundação

Principais 

acionistas

Receita líquida*

Ebitda*

Alunos

Presença

1966 em Belo Horizonte 

Holding Pitágoras

e Fundo Advent 

R$ 1,4 bilhão

R$ 350 milhões

411,8 mil

496 cidades 

Uniasselvi

R$ 510 milhões

R$ 196,3 milhões

R$ 178,84

73,7 mil (EAD) e 
12,5 mil (presencial)

48 polos e 7 campi

1.280 alunos

Maio de 2012

Unopar

R$ 1,3 bilhão

R$ 416 milhões

R$ 189,36

145, 6 mil (EAD) e 
16,3 mil (presencial)

399 polos e 5 campi

500 alunos

Dezembro de 2001

Faculdades

Valor da negociação 

Receita líquida (em 2011)

Tíquete médio

Alunos (em 2012)

Polos e campi

Alunos por polo

Data da aquisição

começo de ano intensificou a
negociação, concluída um dia
antes da entrada em vigor da lei
que estabelece que aquisições
feitas por empresas com fatura-
mento superior a R$ 400 mi-
lhões devem ter aval do Cade an-
tes de ser realizadas. “Nesses pri-
meiros cinco meses, as negocia-
ções foram intensas e nesse final

consideramos, sim, a questão do
C a d e”, disse Galindo.

A expectativa é que a partir do
próximo ano haverá uma sinergia
de R$ 12,5 milhões por ano com a
chegada do grupo catarinense.
Das 48 unidades da Uniasselvi, ha-
verá uma sobreposição em 26. “Os
polos com sobreposição represen-
tam apenas 6% dos alunos da Uno-

par e têm um grande potencial de
c r e s c i m e n t o”, explicou Galindo.

Outro fator que atraiu o grupo
mineiro foi a presença da Uniassel-
bi em grandes cidades. “São negó-
cios complementares. A Unopar
está mais presente no interior dos
Estados e a Uniasselvi tem unida-
des em cidades maiores”, disse
João Vianney, consultor da Hoper.

Australiana assume Catho OnlineD I V U LG A Ç Ã O

Claus Vieira, CEO da Catho Online, quer vender mais serviços para empresas

Re c r u t a m e n to
Adriana Meyge
De São Paulo

A Brasil Online, dona dos sites
de classificados de currículos e
vagas de emprego Catho Online
e Manager Online, passa a ser
controlada, a partir de agora, pe-
la australiana Seek, que atua no
mesmo segmento. A Seek au-
mentou sua participação na hol-
ding brasileira de 30% para 51%,
com investimento de US$ 78,8
milhões. A Brasil Online foi ava-
liada em US$ 375 milhões.

A Seek comprou 16% da Brasil
Online que pertenciam ao fundo
Tiger Global Management. Os
outros 5% estavam nas mãos da
empresa de investimento austra-
liana Consolidated Press Hol-
dings Ltd. A Tiger Global perma-
nece no negócio, com os 49% res-
tantes das ações.

A Catho Online, carro-chefe da
companhia, tem como principais
negócios os serviços para quem
busca um emprego, no qual uma
pessoa paga uma mensalidade pa-
ra anunciar seu currículo e se can-
didatar a vagas. Esses serviços res-
pondem por 84% do faturamento
da Catho, de R$ 240 milhões. O res-
tante da receita vem da venda de
serviços e produtos para empresas,
como a triagem de currículos e
pesquisas salariais.

O perfil da Seek é diferente. De
acordo com Claus Vieira, novo
CEO da Catho Online, os classifi-
cados são o principal serviço da
companhia. As empresas é que
pagam para anunciar suas vagas,
e os candidatos publicam seus
currículos gratuitamente. Segun-
do o executivo, esse modelo fun-
ciona bem em países com baixas
taxas de desemprego, como é o
caso da Austrália, onde o índice é
de 5,5%. Como fica difícil encon-

trar funcionários nesse cenário, as
empresas pagam para anunciar.

A Seek quer aplicar essa lógica
no Brasil, onde a taxa de desem-
prego está em 6%. Segundo Vieira,
a ideia é que entre três e cinco
anos, a receita da Catho com servi-
ços para empresas seja igual a de
serviços para candidatos. Vieira,
que já foi CEO do provedor de in-
ternet UOL e presidente da empre-
sa de tecnologia bancária Tecban,
está na Catho há quatro semanas.
Ele atuava como consultor e assu-
miu mandatos como CEO em di-
versas empresas desde 2007.

A Seek assumiu ontem o contro-
le do Centro Online de Carreiras
do México (OCC), líder em recruta-
mento on-line no país latino-ame-
ricano, aumentando sua participa-
ção na empresa de 41% para 57%. O
valor do negócio foi de US$ 22,5
milhões. A empresa está presente
ainda na Nova Zelândia, na China
e no Sudeste Asiático.

FedEx adquire Rapidão Cometa e dá salto no país
E n t re g a s
Alberto Komatsu e Beatriz Cutait
De São Paulo

A americana Fe d E x , uma das
maiores empresas de transporte
aéreo de cargas do mundo, anun-
ciou ontem a assinatura de um
acordo para a compra da brasi-
leira Rapidão Cometa. O valor e
os detalhes da negociação, po-
rém, não foram divulgados.

A companhia pernambucana
foi criada há 70 anos, conta com
cerca de 9 mil funcionários e tem
atuação nacional em logística e
distribuição, com faturamento
anual em torno de R$ 1 bilhão.

A aquisição da Rapidão Cometa
tem grande relevância para a Fe-
dEx. No mercado, há quem com-
pare a negociação à compra da
TNT pela UPS, uma das maiores
operações globais do setor, reali-
zada há dois meses e que teve refle-

xos no Brasil. Por meio de nota, a
FedEx disse que a compra vai am-
pliar sua oferta de serviços não só
no país, mas internacionalmente.

“A aquisição do Rapidão Co-
meta — um dos maiores fornece-
dores em soluções de logística no
Brasil — está alinhada à nossa es-
tratégia de longo prazo para ex-
pansão do nosso negócio na
América Latina e melhor servir
aos nossos clientes que procu-
ram entrar ou expandir sua atua-
ção no mercado brasileiro”, afir-
mou, em nota, o presidente da
FedEx Express América Latina e
Caribe, Juan N. Cento.

A Rapidão deve alavancar os ne-
gócios domésticos da FedEx, em-
presa com a qual já mantinha par-
ceria há 11 anos. A brasileira tem
volume anual de 12 milhões de en-
tregas. Se tivesse que se expandir
apenas organicamente, o processo
seria muito demorado e também
custoso à companhia americana.

Além da malha rodoviária de
grande porte, a pernambucana
proporcionará à FedEx uma rede
de mais de 17 mil clientes, 145
pontos de distribuição e 770 veí-
culos. Chama atenção no merca-
do a divisão voltada à indústria
farmacêutica, segmento de
maior valor agregado.

A negociação acontece em um
momento de redução do transpor-
te de cargas no Brasil. A Infraero,
administradora de 66 aeroportos,
ou o correspondente a 97% da ope-
ração aérea no país, informou que
a movimentação de remessas, de
janeiro a abril deste ano, mostrou
recuo em todas as modalidades, na
comparação anual.

Levando-se em consideração a
operação da rede de terminais de
logística de carga (teca) da In-
fraero, a movimentação total de
carga apresentou queda de
7,07% no primeiro quadrimestre
de 2012 em relação a igual perío-

do de 2011. O transporte de re-
messas de importação e exporta-
ção registrou redução de 6,39%
na mesma base de comparação.
Considerando-se apenas as car-
gas transportadas dentro do
país, a diminuição foi de 8,88%.

A FedEx iniciou suas operações
no mercado brasileiro em 1989.
A empresa tem atualmente 622
funcionários no país, com frota
de 156 veículos e 84 centros au-
torizados de envio de remessas. A
companhia opera dois aviões,
com 10 voos semanais.

A receita global da empresa
americana é de US$ 42 bilhões por
ano, com 300 mil funcionários. O
volume diário chega a nove mi-
lhões de embarques. A companhia
tem, ao todo, 688 aeronaves, o
equivalente a 4,3 vezes a frota da
TA M , a maior do país. A FedEx tem
operação em 375 aeroportos em
todo o mundo e sua frota terrestre
é composta por 90 mil veículos.

Curtas

Supermercados I
Os consumidores começaram

a comprar os produtos para a
Páscoa em março, o que afetou o
desempenho do setor supermer-
cadista em abril, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras). As vendas reais re-
cuaram 2% no mês passado em
comparação a março, e ficaram
estáveis (0,19%) ante abril de
2011. Mas o setor cresceu no acu-
mulado do ano: de janeiro a
abril, descontada a inflação, as
vendas aumentaram 6% sobre o
mesmo período do ano passado.
A expectativa é fechar o ano com
um aumento de 4%.

Supermercados II
O índice de preços AbrasMer-

cado, formado por uma cesta de
35 produtos e calculado pela
GfK, subiu 0,44% em abril sobre o
mês anterior, para R$ 316,66. O
produto com maior alta no mês
foi o feijão (11,11%).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Empresas, p. B4.




