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Ensino Inadimplência do brasileiro
não causa forte impacto nos balanços

Anhanguera e
Estácio têm
aumento de
receita e lucro

CLAUDIO BELLI/VALOR

Scavazza presidente da Anhanguera, diz que o aumento da provisão para alunos inadimplentes reflete o cenário atual, mas não está fora dos padrões da empre s a

Beth Koike
De São Paulo

A alta inadimplência no país
não está provocando impactos
fortes no setor de ensino supe-
rior privado e companhias como
Anhanguera e E s t á c i o, que divul-
garam seus balanços ontem,
mostraram crescimento e lucro
no segundo trimestre, mesmo
desconsiderando as aquisições.

A área de educação é facilmente
atingida por calotes porque a le-
gislação não permite a expulsão de
alunos por falta de pagamento du-
rante o período letivo. E a multa
por atraso de pagamento da men-
salidade é baixa.

Na Anhanguera, a provisão
para débitos duvidosos (PDD)
no segundo trimestre somou R$
27,3 milhões, o que representa
6,8% da receita líquida. No mes-
mo período do ano passado, es-
se percentual era de 5,8%. “Esse
pequeno aumento na PDD refle-
te o atual cenário econômico,
mas não está fora dos nossos pa-
drões e projeções”, explicou Ri-
cardo Scavazza, presidente da
Anhanguera.

Na Estácio, o índice de provi-
são aumentou de 6% para 8,8% da
receita líquida no segundo tri-
mestre. Essa elevação na PDD é
reflexo de aumento na inadim-
plência de alunos no último se-
mestre de 2011. Tanto a Estácio
quanto Anhanguera provisio-
nam 100% das mensalidades
com atraso superior a 180 dias.
Como a inadimplência na Está-
cio foi alta no segundo semestre
do ano passado, as provisões fo-
ram efetivadas neste ano.

“Fomos bem rigorosos com alu-
nos inadimplentes. Pela primeira
vez, negativamos alunos que ainda
estavam matriculados. Com isso, a
evasão aumentou”, disse Rogério
Melzi, presidente da Estácio. A eva-
são de alunos de cursos presenciais
por conta de uma cobrança rígida
aumentou 40%. “A contrapartida
dessa política é que tivemos neste
primeiro semestre um fluxo de cai-
xa de R$ 38,2 milhões. No mesmo
período do ano passado, nosso flu-
xo era negativo de R$ 38 milhões”,
complementou o executivo. Os
dois grupos de ensino têm incenti-
vado alunos inadimplentes a aces-
sar o Fies, a linha de financiamento
estudantil do governo federal.

Na Estácio, a receita líquida re-
gistrou um crescimento orgâni-
co de 16%, atingindo R$ 290 mi-
lhões, e o lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação (Ebitda) saltou de R$ 23
milhões para R$ 38 milhões entre
abril e junho.

Na Anhanguera, a receita líqui-
da somou R$ 320 milhões, alta de
20%, e o Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e amor-
tização) da companhia quase do-
brou para R$ 96 milhões, sem con-
siderar as faculdades adquiridas.

Levando-se em consideração as
aquisições, os números são ainda
mais expressivos. Na Anhanguera,
que comprou a Uniban em setem-
bro, o lucro líquido triplicou. Na
Estácio, que fez um número de
aquisições menor e os resultados
sofreram menos impactos, o lucro
mostrou aumento de 91%, atingin-
do R$ 15 milhões.

A Anhanguera ainda sofre
com uma margem Ebitda aperta-
das, que caiu de 18,7% para 17,2%
no segundo trimestre deste ano,
por conta das aquisições. No últi-
mo ano foram 12 compras. “Nos -
sa margem bruta das faculdades
adquiridas em 2007, que já pas-
saram pela consolidação, é de
42,4%. Nas aquisições recentes,
esse percentual é de 21,5%. Com
isso, temos potencial para do-
brar nossa margem”, explicou

Fluxo em
aeroportos
cresce 7,9%
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

O volume de passageiros em
voos domésticos e internacionais
nos aeroportos da Infraero acu-
mula crescimento de 7,94% no
primeiro semestre, na compara-
ção anual. Em números absolu-
tos, foram 93 milhões de pessoas,
segundo análise do Sindicato Na-
cional das Empresas Aeroviárias
(Snea), com dados da Infraero.

Apenas em junho, o cresci-
mento do fluxo de embarques e
desembarques foi de 14,95%, em
relação ao mesmo mês de 2011.

Considerando-se o fluxo de
passageiros em voos internacio-
nais, o Aeroporto Internacional
de Porto Alegre foi o que regis-
trou a maior taxa de crescimento
durante o primeiro semestre, de
56,29% em relação a igual perío-
do de 2011. O Aeroporto de Con-
fins (região metropolitana de Be-
lo Horizonte) teve a segunda
maior taxa de expansão de janei-
ro a junho, de 27,83%.

O Aeroporto Internacional
Antonio Carlos Jobim (Galeão),
no Rio, registrou crescimento de
20,37%. O movimento de embar-
ques e desembarques no Aero-
porto de Brasília, por sua vez,
mostrou aumento de 17,96% na
mesma base de comparação. O
Aeroporto de Guarulhos (Cum-
bica) apresentou estagnação,
com tímido aumento de 0,63%.
Os demais terminais acumulam
retração de 5,06%.

O ranking de aeroportos por
fluxo de passageiros em voos do-
mésticos mostra Campinas (Vi-
racopos) com a maior taxa de ex-
pansão de 22,87% no primeiro
semestre, na comparação anual.
O Galeão vem em segundo lugar
(21,03%), seguido por Confins
(20,65%) e Cumbica (13,6%).

O movimento de aeronaves
nos aeroportos brasileiros regis-
trou crescimento de 7,08% no
primeiro semestre, em relação ao
mesmo período do ano passado.

À exceção do Nordeste, que te-
ve redução de 0,53% na movi-
mentação de aeronaves de janei-
ro a junho, todas as demais re-
giões apresentaram taxas de ex-
pansão acima de 5% nesse indica-
dor. O melhor desempenho no
movimento de aviões, no primei-
ro semestre, foi obtido pela re-
gião Sudeste, com crescimento
de 9,8% na comparação anual.

Scavazza. Ele destacou que este
ano não pretende fazer aquisi-
ções e que somente em 2013 pen-
sa em voltar as compras. Ainda
assim, serão negócios menores.

O presidente da Anhanguera
informou ainda que mantém
sua projeção de um Ebitda de R$
330 milhões e geração de caixa
(após investimentos) de R$ 150
milhões para este ano. “No pri-
meiro semestre, já atingimos
54% do Ebitda e 66% da geração
de caixa”, disse.

Dona da Dell Anno, Unicasa registra
forte queda de ações na bolsa
M ó ve i s
Adriana Mattos e Ana Paula
Ra g a z z i
De São Paulo

Unicasa, controladora das mar-
cas de móveis Dell Anno, Favorita,
New e Telasul, registrou queda de
24,4% em suas ações nos últimos
dois pregões e o papel fechou on-
tem a R$ 11,40, a menor cotação de
sua curta história na bolsa. Ontem,
o papel caiu 15,18%, na maior que-
da do dia na Bovespa.

Apesar do vento pouco favorá-
vel para aberturas de capital neste
ano, a empresa concluiu sua ope-
ração em abril. Entre os acionistas,
conquistou investidores de reno-
me como as gestoras Dynamo e
Squadra e o banco BTG Pactual,
que coordenou a operação.

A companhia continuou sendo
penalizada ontem pelos maus re-
sultados do segundo trimestre di-
vulgados na segunda-feira. Desde
então, perdeu R$ 112,5 milhões
em valor de mercado (ela valia R$
460 milhões na sexta-feira). Mas o
mau humor com a empresa foi de-
tonado não só por resultados de-
cepcionantes. O que incomodou

os investidores foi uma lembrança
amarga — a estreia das ações da fa-
bricante de calçados Grendene na
bolsa, em 2004.

Grendene e Unicasa têm Ale-
xandre Grendene como acionista.
Quando a fabricante de calçados
chegou à bolsa, em 2004, decep-
cionou ao divulgar seu primeiro
resultado. Os números vieram
mais fracos do que os que a empre-

sa projetava. Investidores avalia-
ram que nas reuniões de apresen-
tação do plano de abertura de ca-
pital, a Grendene já tinha condição
de saber que os números seriam
fracos. A Grendene não recuperou
a credibilidade no mercado.

O temor agora é que essa des-
crença acompanhe também os pa-
péis da Unicasa. No primeiro resul-
tado como companhia aberta, o
impacto nas cotações foi reduzido.

Ontem, no entanto, além da for-
te queda, os papéis negociaram R$
35 milhões, maior giro que já re-
gistraram, excetuando o dia de es-
treia na bolsa. A média diária do
papel tem sido de R$ 3,6 milhões.
Assim como a oferta da Grendene,
na Unicasa a operação foi apenas
secundária — os antigos sócios
venderam as ações, embolsando
os recursos. Os dois negócios são
geradores de caixa. Grendene,
maior acionista da Unicasa, tinha
73,67% das ações antes da oferta ao
mercado. Após a oferta, segundo a
BM&FBovespa, possui 39,78%.

Analistas apontam para a possi-
bilidade de a empresa voltar a
apresentar números ruins no ter-
ceiro trimestre — como reflexo do
desaquecimento no consumo in-

terno e do processo de reorganiza-
ção da empresa. Procurada, a Uni-
casa não se manifestou.

Ao comentar o balanço do se-
gundo trimestre, a Unicasa diz
que “os desafios experimentados
na primeira metade do ano po-
dem ter continuidade no segun-
do semestre”. Mas “segue otimis-
ta com relação às perspectivas
para 2012 e em especial para
2013, quando os resultados das
ações de reposicionamento e das
iniciativas de qualificação devem
se tornar evidentes”.

De abril a junho, a empresa teve
redução de 50% no lucro líquido
(de R$ 11,4 milhões para R$ 5,7 mi-
lhões) em relação ao mesmo perío-
do de 2011. A receita líquida caiu
2,6%. Promoções em lojas e rees-
truturação das marcas afetaram a
operação. A New, focada na classe
C, amplia participação no negócio
e Favorita e Dell Anno, para públi-
cos de alta renda, encolhem.

A margem líquida do grupo
caiu de 16,9% para 8,6%. Análise da
equipe da Geral Investimentos in-
forma que o resultado da compa-
nhia foi decepcionante e não há
certezas de que uma reação pode-
ria vir ainda no segundo semestre.
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