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Depois de 18 anos no mercado
brasileiro prestando consultoria
e administrando prédios de es-
critório e galpões logísticos, a
americana Cushman & Wake-
field decidiu se aventurar em um
novo segmento. A consultoria,
reconhecida em 60 países por
prestar serviços para empresas e
prédios comerciais, decidiu se as-
sumir no Brasil também como
gestora de condomínios residen-
ciais. Agora, além de administrar
frotas de empresas ou cuidar da
segurança de prédios de escritó-
rios, a Cushman terá de lidar
com condôminos enfurecidos
disputando a melhor vaga da ga-
ragem.

A pergunta que se fez no mer-
cado quando a consultoria ini-
ciou sua operação com residen-
ciais foi: por que agora, justamen-
te num momento em que as prin-
cipais empresas do setor estão
reduzindo lançamentos e as ven-
das caíram? A presidente da
Cushman para América Latina
Celina Antunes também teve es-
sa dúvida e levou mais de um ano
para decidir se começaria ou não
a atuar nesse segmento, que não

é a especialidade da empresa. Lá
fora, coisa semelhante é feita
apenas em Nova York e algumas
cidades asiáticas. “A decisão foi
tomada com base nas perspecti-
vas futuras. Estamos olhando pa-
ra frente”, diz Celina.

A ideia é atrair investidores
que queiram obter retorno finan-
ceiro com o aluguel das unida-
des. Além de administrar o con-
domínio, a Cushman vai oferecer
esse serviço aos proprietários. A
conta que Celina fez foi a seguin-
te: hoje, os clientes que alugam
imóveis comerciais conseguem
um retorno médio de 12%. Nos
residenciais, esse retorno não
passa de 5%.

“Nunca valeu a pena, para
quem aluga escritório, alugar
apartamentos”,explica a executi-
va. “Mas, nos últimos anos, te-
mos visto o retorno dos residen-
ciais se aproximar do retorno
dos comerciais e, além disso, a
quedadataxa básica dejuros obri-
ga os investidores a procurarem
novas opções de investimento.”

Sem contar que, o mercado de
prédios de apartamentos é bem
maior que o de escritórios. Neste
momento, na Região Metropoli-
tana de São Paulo existem 1,1 mil
empreendimentos imobiliários
sendo construídos – 76% deles
são residenciais segundo a Em-
presaBrasileira de Estudos de Pa-
trimônio (Embraesp).

A primeira experiência da

Cushman nesse segmento come-
çou timidamente em 2008, quan-
do alguns profissionais da em-
presa foram designados a pres-
tar consultoria para a construto-
ra BKO num empreendimento
residencial em Alphaville, São
Paulo. “Aí percebemos que a ope-
ração de um condomínio clube
não é muito diferente da que fa-
zemos num prédio comercial ”,
diz Stela Hirata, gerente regio-
nal da empresa. Contratos resi-
denciais começaram a pipocar
na consultoria até que em maio

deste ano o escritório brasileiro
criou um departamento que vai
olhar exclusivamente esse mer-
cado. Hoje, dos 300 clientes, 14
são residenciais.

Por enquanto, a Cushman só
se candidata a administrar con-
domínios se ela for contratada
pela incorporadora para prestar
consultoria desde a fase de de-
senvolvimento do projeto. Nes-
sa etapa, ela pode dar palpites so-
bre o esquema de segurança do
prédio, os elevadores, a disposi-
ção das vagas no estacionamen-

to e tudo mais que lá na frente
possa significar custo extra de
manutenção e gerenciamento.
“Se a construtora prevê várias en-
tradas de pedestre, por exemplo,
isso significará no futuro mais
porteiros e um condomínio
mais caro”, diz Stela.

Quando o edifício é entregue
aos moradores, a Cushman é in-
dicada pela incorporadora para
continuar na administração. “O
que é um negócio bem interes-
sante já que a consultoria na fase
da obra pode durar dois anos,

mas a gestão do condomínio, se
bem feita, pode levar 20, 30
anos”, diz Luiz Pompeia, diretor
da Embraesp. Uma vez lá den-
tro, a Cushman consegue ofere-
cer um outro produto, típico dos
comerciais, aos donos dos imó-
veis , que é a gestão daquele patri-
mônio – caso o proprietário te-
nha feito a compra pensando na
renda do aluguel.

Clientela. Na semana passada,
a incorporadora Trisul lançou
um residencial com 280 aparta-
mentos na região da Avenida Fa-
ria Lima, em São Paulo, e já asso-
ciou a sua marca à Cushman. O
empreendimento é de alto pa-
drão e tem como público alvo os
executivos que frequentam e tra-
balham naquela região. No con-
domínio, a Trisul oferece, sob
gestão da Cushman, desde servi-
ços de supermercado delivery,
passando por entrega de comida
congelada, arrumadeira para as
unidades até “dog walker”.

Concorrentesda Cushman,co-
mo CB Richard Ellis, Colliers e
Jones Lang LaSalle não atuam no
mercado residencial e afirmam
que esse não é um segmento que
pretendem abocanhar no Brasil.
Mas isso não significaque a Cush-
man esteja sozinha. Só na região
Metropolitana de São Paulo exis-
tem entre 300 e 400 administra-
doras de condomínio de peque-
no e médio porte. / N.O.

‘Dog walker’ e comida congelada? A Cushman também tem
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Por nove dias, no início de no-
vembro, a brasileira Kroton foi a
maior empresa de educação do
mundo. Passou, em valor de mer-
cado, a chinesa New Oriental,
que atende hoje 2,4 milhões de
alunos – quase quatro vezes
mais que a rede de ensino brasi-
leira. Agora, ela já está de volta
ao segundo lugar, com uma dife-
rença de meio bilhão de dólares
da primeira colocada global – o
que também não deixa de ser
uma posição de destaque para a
Kroton.

Até dois anos atrás, ela era
uma empresa sem graça para os
investidores. Tinha 85 mil alu-
nos, lucro de R$ 11 milhões e va-
lia na bolsa um quarto de sua
maior concorrente e grande
aposta do setor, a Anhanguera
Educacional, de Valinhos (SP).
“Ninguém imaginava que a em-
presa se destacaria dessa manei-
ra”, diz o analista do banco San-
tander, Bruno Giardino.

Neste ano, ela virou a “queridi-
nha” do mercado. Até novem-
bro, a rede de ensino controlada
desde 2009 pelo fundo america-
no Advent, foi a que mais se valo-
rizou na bolsa brasileira – ao la-
do da carioca Estácio de Sá. No
próximo dia 5, a empresa vai mi-
grar para o Novo Mercado, nível
mais avançado de governança
corporativa da BM&FBovespa.

A atenção dos investidores se
voltou para a Kroton pela primei-

ra vez em dezembro do ano pas-
sado, quando ela anunciou a
maior aquisição já feita no setor
de educação no mundo. Com a
compra da paranaense Unopar,
especializada emensino a distân-
cia, a Kroton ganhou mais de 160
mil alunos e mudou de patamar.
Seis meses depois, arrematou a
catarinense Uniasselvi e se con-
solidou na liderança do ensino a
distância.

Havia a preocupação por parte
dos analistas de que a integração
dessas operações fosse penosa,
como foi para a Anhanguera
quandocomprou aUniban emse-
tembro de 2011. “Mas embora
Unopar e Uniasselvi fossem duas
empresas grandes, elas já tinham
um nível de eficiência semelhan-
te ao da Kroton”, diz o diretor fi-
nanceiro, Frederico Abreu. “Por
isso, não está sendo uma integra-
ção dolorosa.” A margem líquida
da companhia passou de 9,5%
nos primeiros nove meses de
2011 para 22,1% neste ano.

Ao mesmo tempo em que do-
brou de tamanho, a Kroton co-
meçou uma campanha interna
para aumentar o número de alu-
nos bolsistas do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) do
governo federal. Há sete meses,
a empresa fez uma parceria com
o Banco do Brasil para atender
alunos interessados no financia-
mento. Em todas as cidades em
que a Kroton está presente, há
uma agência do banco com aten-
dentes especialistas em Fies.

Além disso, cada faculdade tem
uma sala exclusiva para o atendi-
mento de potenciais bolsistas,
que são angariados em escolas e
empresas por uma equipe de 150
vendedores espalhados pelo País.

Hoje, 43% da carteira de alunos
da Kroton é financiada pelo Fies.
Há um ano, era metade disso. “O
financiamentotemsidoestratégi-
co paraessas empresas porque re-
duz dois riscos do setor: a inadim-
plência e a evasão por problemas
financeiros”, diz Luiz Azevedo,
analistadeeducação doBradesco.

História. O momento que a em-
presa vive agora começou a se
desenhar em março de 2010,
com a aquisição da mato-gros-
sense Iuni, fundada pelo empre-
sário Altamiro Galindo. O acor-
do previu que, além de sócia da
Kroton, a família teria um repre-

sentante na empresa. Rodrigo, fi-
lho do fundador, virou diretor de
ensino superior da rede e em me-
nos de um ano tornou-se presi-
dente do grupo.

Com Rodrigo Galindo à frente
da operação, a Kroton estabele-
ceu um plano de aquisições de
pequenas faculdades, com até 10
mil alunos e um processo de inte-
gração que não tem precedentes
no setor. Num prazo de 90 dias,
a instituição recém adquirida
passa a operar com os mesmos
sistemas, grade curricular e es-
trutura financeira da matriz.
“Em geral, as integrações no ensi-
no superior levam mais de dois
anos, porque o novo currículo só
vale para novos alunos”, diz o
consultor Carlos Monteiro, da
CM Consultoria.

Depois de um jejum de quase
seis meses sem aquisições, a em-

presa já anunciou que voltará ao
mercado em 2013. “Existem mais
de 2 mil instituições de ensino su-
perior no País e já mapeamos
600 interessantes para o nosso
negócio”, diz Galindo. “Não nos
impusemos um limite.”

Para quem olha o segmento de
educação além dos balanços fi-
nanceiros, como o estudioso Si-
mon Schwartzman, há muito es-
paço para crescimento do ensi-
no superior privado no Brasil.
“O setor público não consegue
estar em todos os lugares. É aí
que as instituições particulares
entram”, diz. E isso, segundo ele,
não é ruim. “É impossível repro-
duzir o modelo de universidade
tradicional, com investimento
em pesquisa, em todas as insti-
tuições de um país. O ensino pas-
teurizado também tem uma con-
tribuição a dar.”

Entre as
maiores do
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Futuro.
‘Estamos
olhando
para
frente’, diz
Celina
Antunes

Conhecida em 60 países
por gerir prédios
comerciais, a consultoria
vai administrar edifícios
residenciais no Brasil

Como a rede de ensino Kroton,
controlada pelo fundo Advent,
tornou-se, em tão pouco tempo, uma
das empresas mais valiosas do setor

● Em quatro anos, a Kroton multiplicou por cinco o seu valor de mercado 
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Virada.
Rodrigo
Galindo
assumiu a
presidência
da Kroton
em 2010 e
implantou no
grupo um
novo modelo
de gestão
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2012, Negócios, p. N3.




