
%HermesFileInfo:B-17:20121214:

O ESTADO DE S. PAULO SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2012 Negócios B17

O braço brasileiro da aérea La-
tam está próximo de uma deci-
são para se juntar à unidade chi-
lena do grupo na aliança global
Oneworld, segundo o Wall
Street Journal. A Latam, forma-
da pela fusão da chilena Lan
com a brasileira TAM, tinha in-
dicado anteriormente que reve-
laria sua estratégia de alianças
em março, mas fontes afirmam
que uma decisão pode ocorrer
em breve. O mercado brasileiro
é altamente visado pelos partici-
pantes do setor de transporte
aéreo, e atrair a TAM seria uma
vitória para a Oneworld.

AVIAÇÃO CIVIL

A Danone está preparando um
programa de corte de custos
para economizar€ 200
milhões na Europa no
período de dois
anos. A maior fabri-
cante mundial de
iogurte, sob pres-
são do acionista
americano Nelson
Peltz (que quer ele-
var as margens e o va-
lor das ações da empresa),
combinará o plano ao que já es-
tá em andamento para cortar€
500 milhões anuais em custos
de produção.

Latam perto de parceria
com a aliança Oneworld

O Deutsche Bank avisou ontem
que seu resultado do quarto tri-

mestre será fortemente
atingido pela reestrutu-

ração do banco. “Pre-
vemos que certos
itens tenham impac-
to negativo signifi-
cativo no fatura-

mento”, disse o pre-
sidente do Deutsche

Bank, Stefan Krause.
Entre esses itens estão cus-

tos da redução de funcionários,
da integração da unidade de va-
rejo Postbank e da redução de
suas atividades na Holanda.

Companhias aéreas globais ele-
varam ontem suas projeções de
lucro graças a cortes de custos.
Mas alertaram sobre uma série
de riscos, incluindo a crise da
zona do euro e os temores fis-
cais nos Estados Unidos. A Asso-
ciação Internacional de Trans-
porte Aéreo (Iata, na sigla em
inglês), que representa 240 com-
panhias aéreas, divulgou que a
indústria aérea vai lucrar um
total de US$ 6,7 bilhões em
2012, ante a estimativa anterior,
de US$ 4,1 bilhões. Em 2013, a
expectativa é de que o lucro me-

lhore para US$ 8,4 bilhões. A
previsão anterior era de R$ 7,5
bilhões. A melhora decorre de
cortes de custos e consolidação
na América do Norte, onde as
companhias aéreas têm feito
viagens com aviões mais cheios.

ALIMENTOS

Audi define se voltará a
fabricar no País em 2013

PARIS

A Renault vendeu ontem os 6,5%
de participação que detinha na
sueca Volvo por € 1,48 bilhão
(US$ 1,94 bilhão), deixando de
vez o negócio de caminhões. A
meta do negócio é aliviar o balan-
ço da fabricante francesa e au-
mentar sua flexibilidade finan-
ceira em tempos de vendas fra-
cas na Europa.

O negócio envolve um bloco
de 138,6 milhões de ações, que
representam 6,5% do capital so-
cial da Volvo e 17,2% dos direitos
a voto. A operação de saída da
montadora francesa do negócio
foi orquestrada pelo banco Gold-
man Sachs.

A Renault comprou a partici-

pação quando vendeu sua unida-
de de caminhões para a Volvo,
em 2001. A montadora era dona
das marcas Saviem e Berliet.

As vendas de automóveis da
Renault na Europa despenca-
ram 18% em outubro, em um mo-
mento em que o mercado local
caminha para fechar 2012 com
um dos piores resultados dos úl-
timos 20 anos.

Apesar do cenário ruim, a com-
panhia conseguiu baixar suas dí-
vidas de € 8 bilhões, em 2008,
para cerca de € 818 milhões, no
fim do primeiro semestre. A
Renault já havia vendido uma fa-

tia de 14,9% no grupo sueco em
2010, arrecadando€ 3 bilhões.

Anteontem, quando anunciou
o desejo de negociar a parcela na
Volvo, a Renault divulgou que o
dinheiro arrecadado com a ven-
da irá fortalecer a estabilidade fi-
nanceira do grupo. O montante
também será usado para finan-
ciar investimentos industriais e
estratégias, principalmente na
Rússia e na China.

Prioridade. Depois do anúncio,
o ministro de Indústria da Fran-
ça, Arnaud Montebourg, emitiu
comunicado afirmando que 45%
da arrecadação com a venda da
participação na Volvo “serão usa-

dos para reforçar a presença
industrial da Renault na Fran-
ça, em linha com o compro-
misso da empresa de investir
€ 2 bilhões no país até 2013,
ou 40% de seus investimen-
tos globais, apesar do contex-
to difícil”.

O governo francês é dono
de 15% da Renault. O ministro
disse também que esses inves-
timentos fazem parte do com-
promisso da Renault de pre-
servar todas as suas instala-
ções industriais na França. A
empresa também buscará de-
senvolver carros inovadores e
modelos movidos a eletricida-
de. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Danone vai cortar
custos em€200 milhões

Rolls-Royce vende
R$ 335 mi à Petrobrás

O maior grupo de Educação dos
Estados Unidos – e o quarto
maior do mundo em valor de
mercado – quer entrar no Brasil
em breve. “É o mercado número
um em que não estamos e gosta-
ríamos de estar; é nossa mais al-
ta prioridade”, afirmou o presi-
dente da Apollo Global, Timo-

thy Daniels, em entrevista à Agên-
cia Estado.

Segundo Daniels, o foco da
companhia é aumentar a atua-
ção em mercados emergentes, e
o Brasil é uma meta desde quan-
do assumiu o cargo, no início do
ano passado.

Ele não arriscou datas, mas ga-
rantiu que a intenção é chegar o
quanto antes. Daniels observou
que o mais importante é ter o par-
ceiro local correto. Mas acres-
centou que tem sido difícil nego-
ciar aqui.

O Apollo Group, que é dono
da University of Phoenix – a

maior dos Estados Unidos em
número de alunos –, deve partici-
par de uma grande fusão ou aqui-
sição no Brasil. Em agosto, o fun-
dador da consultoria Hoper,
Ryon Braga, disse que a empresa
poderia adquirir a Estácio, a
Anhanguera ou mesmo ambas.

Desempenho. De acordo com
ranking da consultoria Econo-
mática, o valor de mercado do
Apollo Group chega a US$ 2,29
bilhões (em cotação da última
terça-feira). A Anhanguera é esti-
mada em US$ 2,26 bilhões e a
Estácio, em US$ 1,51 bilhão.

Em 2011, o grupo americano
registrou receita líquida de US$
4,7 bilhões, 4% menos que em re-
lação a 2010.

Para Daniels, não foi surpresa
ver as empresas brasileiras (Kro-
ton, Anhanguera, Estácio e Abril
Educação) entre as maiores do
mundo em valor de mercado: “Fi-
camos impressionados não ape-
nas com as instituições, mas tam-
bém com os executivos que as
estão gerindo”, afirmou.

A Apollo atua nos Estados Uni-
dos, Chile, México, Europa e
também na Índia. / GABRIELA

FORLIN e D.S.

ACORDO BANCOS PRÉ-SAL

Renault arrecada
€ 1,5 bi com venda
de ações da Volvo

Para Apollo Global, Brasil é a ‘mais alta prioridade’

Cortes de custos devem aumentar lucro
de companhias aéreas em 2012, diz Iata
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Anhanguera vai
frear aquisições
no ano que vem
Empresa de educação, que ‘digeriu’ negócio com a Uniban em
2012, separou só R$ 40 milhões para compras no próximo ano

WERTHER SANTANA/ESTADÃO-3/5/2012

Deutsche Bank reduz
projeções para o 4º tri

A Rolls-Royce e o Estaleiro
Atlântico Sul fecharam acordo
de mais de R$ 335 milhões para
o fornecimento de sistemas de
energia e propulsão para sete
plataformas de perfuração de
petróleo no pré-sal da Petro-
brás. Cada unidade a ser cons-
truída pelo estaleiro terá seis
grandes propulsores e seis mo-
tores a diesel Bergen da Rolls-
Royce. Ao todo, serão 84 equipa-
mentos, 42 propulsores e 42 mo-
tores. A Rolls-Royce é líder em
sistemas integrados de propul-
são e energia para plataformas
de exploração offshore.

A fabricante de carros de luxo ale-
mã Audi deve definir no próxi-
mo ano se voltará a produzir no
Brasil. A decisão, caso seja positi-
va, será impacto do novo regime
automotivo Inovar-Auto, que es-
tabeleceu cotas de importação
sem elevação de impostos para
montadoras que não tenham fá-
bricas no país.

“Estamos na fase inicial do
projeto, ainda sem nada defini-
do”, disse o presidente da filial
brasileirada Audi, Leandro Rado-
mile. Entre 2000 e 2006, a Audi
chegou a produzir o modelo
hatch A3 na fábrica da Volkswa-
gen, sua controladora, em São Jo-
sé dos Pinhais (PR).

Se optar pela volta da produ-
ção local, isso pode liberar a em-
presa da cota máxima de impor-
tação de 4,8 mil veículos por ano
sem incidência de 30 pontos por-
centuais de Imposto sobre Pro-

dutos Industrializados (IPI).
A Audi planeja vender cerca de

5,7 mil carros no Brasil em 2012.
De janeiro a novembro, o volu-
me licenciado foi de 4.317 unida-
des, 6% a menos do que no mes-
mo período de 2011. Para 2013, a
expectativa é de 7,5 mil.

Segundo Radomile, uma das
possibilidades para a produção
no Brasil seria usar instalações
da fábrica paranaense da Volks-
wagen. “É mais fácil adaptar
uma planta do que construir
uma nova”, disse o executivo.

Com a expansão do mercado
brasileiro, que deve bater o sex-
to recorde consecutivo de ven-
das em 2012, o segmento de veí-
culos de luxo tem avançado no
País. No fim de outubro, a BMW
foi a primeira marca de luxo a
anunciar planos de uma fábrica
no Brasil, com investimento ini-
cial de€ 200 milhões.

A Land Rover também já divul-
gou que avalia a construção de
uma fábrica no Brasil. Segundo a
Volvo, o mercado de automóveis
de luxo no Brasil deve passar de
50 mil unidades, em 2012, para
algo entre 120 mil e 130 mil veícu-
los, em 2016. / REUTERS

Montadora alemã já
montou o modelo A3
na fábrica da
Volkswagen no Paraná,
entre 2000 e 2006

Ensino. ‘Digestão’ da Uniban incluiu medidas polêmicas, como sorteio de carros a alunos

€ 4,5 bi

Mercados. Empresa mira expansão na China e na Rússia

Montadora usará o
dinheiro para reforçar
o caixa e cumprir o
compromisso de manter
instalações na França

Dayanne Sousa

Depois de incorporar a Uni-
ban, a previsão da Anhangue-
ra Educacional é manter o pé
no freio das aquisições no pró-
ximo ano. A ordem da compa-
nhia é fazer negócios “seleti-
vos”, que consumirão no máxi-
mo R$ 40 milhões. Só a com-
pra da Uniban, firmada em se-
tembro de 2011, porém “digeri-
da” ao longo de 2012, exigiu
um desembolso de R$ 510 mi-
lhões da companhia.

“(O valor separado para aquisi-
ções) é pequeno para o nosso pa-
drão, é um trabalho muito foca-
do. Estamos olhando para em-
presas com resultados positivos

e em regiões estratégicas”, expli-
ca o presidente da Anhanguera
Educacional, Ricardo Scavazza.

A empresa diz que existe a pos-
sibilidade de garantir a expansão
orgânica, uma vez é dona de ban-
deiras populares de ensino, co-
mo UniABC, Anchieta e Univer-
sidade de Guarulhos. De acordo
com Scavazza, agora é a hora de a
empresa “explorar a capacida-
de” das aquisições já feitas.

Mesmo sem fazer nenhuma
compra relevante em 2013, a
Anhanguera Educacional acredi-
ta que será possível atingir a mar-
ca de 600 mil alunos matricula-
dos em 2016, nos cálculos do di-
retor financeiro da companhia,
José Augusto Teixeira. Esse nú-

mero representaria alta de 39%
em relação ao patamar atual, de
cerca de 430 mil estudantes.

O executivo destacou o cresci-
mento da base de alunos de aulas
presenciais. A Anhanguera espe-
ra atingir uma média de 6 mil es-
tudantes por câmpus. “A tendên-
cia é de maturação dos 70 câm-
pus atuais”, afirmou o presiden-
te da companhia. A perspectiva é
alcançar 500 mil alunos apenas
em cursos presenciais, ante os
290 mil que estavam matricula-
dos nas diferentes instituições
de ensino do grupo este ano.

Scavazza afirma ainda que pre-
tende inaugurar novos câmpus
fora da área geográfica de atua-
ção da empresa. Entre as cidades

em que a Anhanguera tem inte-
resse de inaugurar novas unida-
des estão Rio de Janeiro, Curiti-
ba, Salvador e Recife. A empresa
já prevê a inauguração de uma
nova faculdade em Porto Alegre
em 2013.

A postura mais conservadora
da Anhanguera se justificativa
pelo objetivo de reduzir o nível
de endividamento para até uma

vez a razão de dívida líquida so-
bre o Ebitda (lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação e
amortização). Atualmente o ní-
vel é de duas vezes o Ebitda, nú-
mero considerado saudável, que
a empresa quer diminuir. “So-
mos conservadores”, diz o presi-
dente da empresa.

Segundo Scavazza, a Anhan-
guera veio diminuindo sua dívi-

da líquida ao longo dos trimes-
tres. Os débitos ficaram em R$
627 milhões no terceiro trimes-
tre. O Ebitda de janeiro a setem-
bro foi de R$ 270,5 milhões, va-
lor já equivalente ao registrado
em todo o ano de 2011.

Cortes de custos. A empresa
pretende reduzir custos opera-
cionais para realizar novas aqui-
sições apenas com a geração de
caixa próprio, sem emissão de
novas ações.

A redução de custos da compa-
nhia deve acontecer, diz Scavaz-
za, de maneira contínua ao lon-
go dos próximos quatro anos. Is-
so porque, diz o executivo, o pa-
drão de curso da Anhanguera de-
ve se consolidar em universida-
des adquiridas pela companhia.

“Conforme as turmas com cur-
rículo antigo das universidades
adquiridas se formam, os calou-
ros chegam com o currículo
Anhanguera, mais barato e de
rentabilidade maior”, explica o
executivo. Entre as explicações
para o custo mais baixo nos currí-
culos novos, o executivo desta-
cou o uso de plataformas vir-
tuais tanto para ensino quanto
para a realização de serviços nas
secretarias das faculdades.

SERÁ A ECONOMIA
GERADA PELA

REESTRUTURAÇÃO
DO DEUTSCHE

● Dinheiro novo

● Em negociaçãoGrupo de ensino
americano afirma que
decisão de investimento
depende apenas de
encontrar o parceiro certo

€ 2 bilhões
é quanto a Renault prometeu
investir na Franca entre 2011 e
2013. A soma é 40% do
investimento global da
montadora, cujas vendas caíram
18% em outubro na Europa

TIMOTHY DANIELS
PRESIDENTE DA APOLLO GLOBAL
“Quanto tempo vamos levar
para a Apollo chegar ao Brasil?
Isso só depende de
encontrarmos o parceiro
local certo. O problema
é que tem sido difícil
negociar aqui. Mas,
se encontrarmos
esse parceiro amanhã,
entraremos no mercado
brasileiro amanhã.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B17.




