
Em 2013, a Anhanguera voltará
às compras, mas não quer saber
de extravagâncias. “Vamos ava-
liar novamente aquisições de
campi, mas desde que sejam pe-
quenos. Queremos aquisições
que possamos pagar com nosso
caixa interno, pois não quere-
mos aumentar o endividamen-
to”, afirmou Ricardo Scavazza,
presidente da Anhanguera Edu-
cacional, durante teleconferên-
cia com analistas de mercado
realizada ontem. “Será um pro-
grama de aquisições modesto”,
completou.

A última compra da Anhan-
guera aconteceu em setembro
do ano passado, quando a Uni-
ban foi incorporada ao grupo. Já
2012 foi o ano de integrações e
também o momento de reduzir
a dívida líquida, que ficou em
R$ 627,1 milhões no terceiro tri-
mestre de 2012, cerca de 12,3%
do que no início deste ano.

Além das aquisições, a com-
panhia também pretende cres-
cer organicamente em 2013. Es-
tá planejada a inauguração de
cinco campi que estão em cons-
trução, além de 200 polos de en-
sino. Estas unidades são usadas
por professores para as aulas a
distância.

No terceiro trimestre o lucro
líquido de R$ 47,9 milhões re-
presentou crescimento de 173%
em relação ao mesmo período

do ano anterior. Já a receita lí-
quida ficou em R$ 422,2 mi-
lhões, alta de 36,5%.

Porém, apesar dos números
robustos, os analistas de merca-
do esperavam mais. “Os preços
médios das mensalidades tive-
ram alta de 5,2% nos campi e de
9,1% nos polos de ensino à dis-
tância, mas ficaram abaixo de
nossas expectativas, em 0,4% e
1,1%, respectivamente”, infor-
ma o relatório do HSBC. Do sal-
do de 277 mil alunos matricula-
dos no segundo trimestre de
2012, após a formatura de 17,6
mil estudantes, foram renova-
das 243,4 mil matrículas, taxa
de retenção de 93,8%.

Somados aos 38 mil alunos
do vestibular, os campi da
Anhanguera tiveram 281,4 mil
matrículas no terceiro trimes-
tre, um crescimento de 34,2%
em relação ao mesmo período
de 2011. Já os polos da Anhan-
guera tiveram 159,7 mil estudan-
tes matriculados no período,
um crescimento de 7,4%. “Ain-
da assim o total de alunos matri-
culados nos campi e nos polos
de ensino à distância ficou 3,1%
e 1,9% abaixo da nossa expecta-
tiva, respectivamente, em virtu-
de do aumento no fluxo de saí-
da de alunos”, disse o HSBC em
relatório.

Durante a teleconferência, o
presidente da companhia tam-
bém destacou a queda da
inadimplência nas mensalida-
des. Segundo Sacavazza, este fa-
to se deve a uma maior adesão
dos alunos ao Fies, o programa
de financiamento estudantil do
governo federal. ■

A indústria de materiais de cons-
trução deve ter um cenário
mais favorável em 2013, impul-
sionada pelo varejo e pelas
obras de infraestrutura, após a
associação que representa o se-
tor no país reduzir pela segunda
vez a previsão de vendas para es-
te ano. “O cenário para 2013 é
muito diferente, teremos um
quadro melhor... este ano o va-
rejo foi muito bem, mas a in-
fraestrutura foi muito prejudica-
da, afetando a indústria”, disse
o presidente da Associação Bra-
sileira de Materiais de Constru-
ção (Abramat), Walter Cover,
nesta terça-feira. Ele citou uma
maior disponibilidade de crédi-
to, o baixo nível de desempre-
go, o aumento de renda da popu-
lação e as desonerações de itens
do setor como fatores que pode-
rão favorecer a indústria no pró-
ximo ano.

A indústria de materiais vem
sofrendo com vendas abaixo do
esperado ao longo de 2012, refle-
xo do cenário econômico de de-
saceleração do crescimento e fa-
tores como dificuldade de ob-
tenção de crédito pelas famí-
lias, importação de materiais,
redução no ritmo das obras imo-
biliárias e de infraestrutura.

No ano até setembro, as ven-
das acumulam alta de apenas
1,3%, no comparativo anual, o
que levou a Abramat a reduzir a
previsão para o fechado deste
ano para alta entre 2% e 2,5%
no faturamento do setor. A enti-
dade esperava inicialmente cres-
cimento de 4,5% nas vendas de

materiais de construção em
2012 e já havia diminuído a esti-
mativa para alta de 3,4%. “O
ambiente macroeconômico
mais favorável vai refletir na in-
dústria em 2013”, afirmou Co-
ver, assinalando que a demanda
da indústria deve ser sustenta-
da principalmente pelas com-
pras das famílias.No ano passa-
do, 47% da produção da indús-
tria de materiais voltada ao con-
sumo foi destinada às famílias,
enquanto 31% foi para o setor
imobiliário e 22% para infraes-
trutura. “O varejo de materiais
será fundamental para ajudar
na recuperação do setor, soma-
do à infraestrutura”, disse Co-
ver. Já o setor imobiliário, deve
manter a tendência de desacele-
ração vista este ano, com me-
nos lançamentos e foco em ven-
das de estoques.

Ele citou ainda o menor im-

pacto das importações no setor
a partir do próximo ano. Em
2011, a participação das importa-
ções na oferta local do setor che-
gou a 6,2%, contra 5,2% e 4%
em 2008 e 2005, respectivamen-
te. “O varejo de materiais não
sofre impacto dos importados,
ao contrário da indústria”, afir-
mou. Segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), o volume de ven-
das de materiais no varejo acu-
mula alta de 8,7% este ano até
agosto. A estimativa para o ano
como um todo é de aumento de
8,2%.No âmbito da infraestrutu-
ra, o governo anunciou em agos-
to um pacote de concessões de
ferrovias e rodovias, que prevê
investimentos de R$ 133 bilhõe-
sem 25 anos. “Os efeitos não
são imediatos, mas a infraestru-
tura vai começar a recuperar a
fatia perdida”, diz Cover. ■

No terceiro trimestre de 2012, a
BR Properties viu seu lucro líqui-
do saltar 210%, na comparação
com o mesmo período do ano
passado, para R$ 259,23 mi-
lhões. No acumulado de janeiro
a setembro, o lucro da compa-
nhia de investimento em imó-
veis comerciais subiu 294%, pa-
ra R$ 1,044 bilhão.

“Em decorrência das entre-
gas ocorridas nos últimos me-

ses, foi observado um aumento
significativo no resultado da
companhia impactado pela en-
trada completa, nesse trimes-
tre, das receitas de aluguel
oriundas de importantes pro-
priedades do nosso portfólio, co-
mo o Edifício Manchete e Edifí-
cio Ventura — Torre Leste”, afe-
re a BR Properties, em seu de-
monstrativo financeiro enviado
à Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM).

Já a receita líquida da empre-
sa, de julho a setembro, totali-
zou R$ 168,031 milhões, alta de
83%. Segundo a empresa, o lu-
cro foi maior que a receita no tri-
mestre graças ao “efeito líquido

da valorização de propriedades
e o resultado operacional líqui-
do”. Já em nove meses, a recei-
ta líquida da BR Properties al-
cança R$ 430,159 milhões, cres-
cimento de 70%.

O desempenho, ainda segun-
do a BR Properties, está atrela-
do às receitas de locação das
propriedades incorporadas,
após a incorporação da One Pro-
perties realizada no trimestre.

Por sua vez, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização (ebitda, na sigla
em inglês) ajustado da BR Pro-
perties aumentou 84% nos três
meses findos em setembro, pa-
ra R$ 156,38 milhões. ■

AQUISIÇÃO

American Towers negocia acordo com a KPN

Anhanguera volta
a estudar aquisição

A empresa de telecomunicações holandesa KPN está finalizando
um acordo para vender suas torres na Alemanha de telefonia móvel
para o grupo norte-americano American Towers por algo entre
¤ 300 milhões e ¤ 400 milhões, disseram fontes. O acordo pode
ser fechado já na próxima semana e segue longas conversações
entre empresas de private equity EQT e KKR, a operadora
de torres francesa TDF Group e a Antin Infrastructure. Reuters

Material de construção
terá retomada em 2013

Paul Vreeker/Reuters

BR Properties cresce 210% no trimestre

Divulgação

Adriano Lima/Futura Press

Grupo deseja faculdades de
menor porte, as quais possam
ser pagas com caixa interno

Para entidade que reúne
fabricantes, vendas estão
abaixo das previsões neste ano

Receita líquida da companhia
de investimentos em
imóveis tem alta de 83%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012,  Empresas, p. 17.




