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Ensino Fatia exata na gestora de crédito universitário será definida nos próximos dias e deve ficar entre 20% e 30%

Itaú adquire participação na Ideal Invest
Beth Koike
De São Paulo

O Itaú Unibanco adquiriu de
20% a 30% do capital da Ideal In-
vest, gestora de crédito universi-
tário, por meio de aumento de
capital. O percentual exato será
definido nos próximos dias. “Fe -
chamos uma operação nesse in-
tervalo de percentual para que o
banco tenha uma participação
relevante, mas que não mude a
gestão da companhia”, disse Oli-
ver Mizne, um dos fundadores e
acionistas da Ideal Invest, que
não revela o valor da transação.

Em dezembro, ocorreram ou-
tras movimentações entre os só-
cios da Ideal Invest. O G áv e a , que
estava no capital da empresa
desde 2007, vendeu sua partici-
pação para outra gestora, o DLJ
South American Partners. Além
disso, o Pragma, “family office”
responsável pela administração
dos recursos dos fundadores da
Natura, também vendeu suas
ações para o grupo de fundado-
res da Ideal Invest. A gestora de
crédito universitário também
tem como sócio o IFC (braço pri-
vado do Banco Mundial) que em
2009 fez um aporte de R$ 12 mi-
lhões. “Já estava acertado que a
Gávea e o Pragma iam sair em
cerca de cinco anos porque era
um investimento de prazo me-
nor ”, explicou Mizne.

Há cerca de um ano o Itaú Uni-
banco iniciou um relacionamen-
to comercial com a Ideal, que
passou a administrar os contra-
tos de financiamento estudantil
do banco. No futuro, um dos pro-
jetos é que a carteira de crédito
universitário do Itaú Unibanco
seja integrada à da Ideal. Hoje,
cerca de 30 mil alunos têm finan-
ciamento estudantil com o ban-
co e Ideal Invest. A meta da Mizne
é atingir em cinco anos mais 100
mil alunos que demandarão re-
cursos de R$ 2 bilhões.

O principal concorrente da
Ideal é o Fies, programa do go-
verno federal, cujos juros anuais
são de 3,4% contra 12% da gesto-
ra. Somente entre janeiro e mar-
ço, 136 mil alunos conseguiram
financiamento do governo para
cursar a universidade. O MEC
tem um orçamento previsto de
R$ 2,3 bilhões para 2012. “O go-
verno quer 10 milhões de alunos
estudando com crédito estudan-
til, mas para atingir tal número
será preciso também a participa-
ção da iniciativa privada. Além
disso, concedemos financiamen-
to para alunos com renda fami-
liar acima de 10 salários míni-
mos, público não atendido pelo
Fies”, explicou Mizne.

Outros apostas da Ideal são os
cursos de ensino a distância e pós-
graduação, modalidades não be-
neficiadas pelo MEC.

Etihad vai
voar no Brasil
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Etihad Airways, companhia
aérea dos Emirados Árabes Uni-
dos, vai iniciar suas operações no
Brasil a partir de 3 de junho de
2013. Serão voos diários e diretos
entre São Paulo e Abu Dhabi.

O Brasil será o primeiro país da
América do Sul a contar com a ope-
ração da Etihad. Em dezembro de
2011, a empresa anunciou uma
encomenda de US$ 2,8 bilhões
com a americana Boeing para dez
modelos 787 Dreamliner e dois
777 versão cargueiro. Segundo a
Boeing, naquela época esse pedido
transformou a Etihad na maior
cliente mundial do 787.

A Etihad foi fundada em
2003. Ano passado, transportou
8,3 milhões de passageiros, com
frota de 66 aeronaves da Boeing
e da europeia Airbus, com voos
para 87 destinos. A Etihad tem
30% do capital da Airberlin,
companhia aérea de baixo custo
da Alemanha. Também é dona
de 40% da Air Seychelles, aérea
de Seychelles, arquipélago loca-
lizado no Oceano Índico.
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