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Anhanguera vai
frear aquisições
no ano que vem
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Empresa de educação, que ‘digeriu’ negócio com a Uniban em
2012, separou só R$ 40 milhões para compras no próximo ano
Dayanne Sousa

Depois de incorporar a Uniban, a previsão da Anhanguera Educacional é manter o pé
no freio das aquisições no próximo ano. A ordem da companhia é fazer negócios “seletivos”, que consumirão no máximo R$ 40 milhões. Só a compra da Uniban, firmada em setembro de 2011, porém “digerida” ao longo de 2012, exigiu
um desembolso de R$ 510 milhões da companhia.
“(Ovalorseparadoparaaquisições) épequeno para o nosso padrão, é um trabalho muito focado. Estamos olhando para empresas com resultados positivos

eemregiões estratégicas”,explica o presidente da Anhanguera
Educacional, Ricardo Scavazza.
Aempresadizque existeapossibilidadede garantir a expansão
orgânica, uma vez é dona de bandeiras populares de ensino, como UniABC, Anchieta e Universidade de Guarulhos. De acordo
comScavazza, agora é ahora de a
empresa “explorar a capacidade” das aquisições já feitas.
Mesmo sem fazer nenhuma
compra relevante em 2013, a
AnhangueraEducacionalacreditaqueserápossívelatingiramarca de 600 mil alunos matriculados em 2016, nos cálculos do diretor financeiro da companhia,
José Augusto Teixeira. Esse nú-

mero representaria alta de 39%
em relação ao patamar atual, de
cerca de 430 mil estudantes.
Oexecutivo destacouocrescimentodabasedealunos deaulas
presenciais. A Anhanguera espera atingir uma média de 6 mil estudantesporcâmpus.“Atendência é de maturação dos 70 câmpus atuais”, afirmou o presidente da companhia. A perspectiva é
alcançar 500 mil alunos apenas
em cursos presenciais, ante os
290 mil que estavam matriculados nas diferentes instituições
de ensino do grupo este ano.
Scavazzaafirmaaindaquepretende inaugurar novos câmpus
fora da área geográfica de atuação da empresa. Entre as cidades

thyDaniels,ementrevistaàAgência Estado.
Segundo Daniels, o foco da
companhia é aumentar a atuação em mercados emergentes, e
o Brasil é uma meta desde quando assumiu o cargo, no início do
ano passado.
Ele não arriscou datas, mas garantiu que a intenção é chegar o
quanto antes. Daniels observou
queomaisimportanteéteroparceiro local correto. Mas acrescentouque tem sidodifícil negociar aqui.
O Apollo Group, que é dono
da University of Phoenix – a

maior dos Estados Unidos em
númerodealunos –,deveparticipardeumagrande fusãoou aquisiçãono Brasil.Em agosto,o fundador da consultoria Hoper,
Ryon Braga, disse que a empresa
poderia adquirir a Estácio, a
Anhanguera ou mesmo ambas.
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Ensino. ‘Digestão’ da Uniban incluiu medidas polêmicas, como sorteio de carros a alunos
em que a Anhanguera tem interesse de inaugurar novas unidades estão Rio de Janeiro, Curitiba, 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
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vez a razão de dívida líquida sobre o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização). Atualmente o nível é de duas vezes o Ebitda, número considerado saudável, que
a empresa quer diminuir. “Somos conservadores”, diz o presidente da empresa.
Segundo Scavazza, a Anhanguera veio diminuindo sua dívi-
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Grupo de ensino
americano afirma que
decisão de investimento
depende apenas de
encontrar o parceiro certo

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 gostaríamos de estar; é nossa mais alta prioridade”, afirmou o presidente da Apollo Global, Timo-

Negócios B17

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

● Em

negociação

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.”

Em 2011, o grupo americano
registrou receita líquida de US$
4,7bilhões, 4% menos que emrelação a 2010.
Para Daniels, não foi surpresa
verasempresas brasileiras (Kroton, Anhanguera, Estácio e Abril
Educação) entre as maiores do
mundoemvalordemercado:“Ficamos impressionados não apenascomasinstituições,mastambém com os executivos que as
estão gerindo”, afirmou.
AApolloatuanosEstadosUnidos, Chile, México, Europa e
também na Índia. / GABRIELA
FORLIN e D.S.

da líquida ao longo dos trimestres. Os débitos ficaram em R$
627 milhões no terceiro trimestre. O Ebitda de janeiro a setembro foi de R$ 270,5 milhões, valor já equivalente ao registrado
em todo o ano de 2011.
Cortes de custos. A empresa
pretende reduzir custos operacionais para realizar novas aquisições apenas com a geração de
caixa próprio, sem emissão de
novas ações.
Areduçãode custosdacompanhia deve acontecer, diz Scavazza, de maneira contínua ao longo dos próximos quatro anos. Isso porque, diz o executivo, o padrão de curso da Anhanguera deve se consolidar em universidades adquiridas pela companhia.
“Conformeasturmascomcurrículo antigo das universidades
adquiridas se formam, os calouros chegam com o currículo
Anhanguera, mais barato e de
rentabilidade maior”, explica o
executivo. Entre as explicações
paraocustomaisbaixonoscurrículos novos, o executivo destacou o uso de plataformas virtuais tanto para ensino quanto
para a realização de serviços nas
secretarias das faculdades.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B17.
CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

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

Audi define se voltará a
fabricar no País em 2013

o ministro de Indústria da França, Arnaud Montebourg, emitiu
comunicado afirmando que 45%
da arrecadação com a venda da
participaçãonaVolvo“serãousa-

dos para reforçar a presença
industrialda Renault na França, em linha com o compromisso da empresa de investir
€ 2 bilhões no país até 2013,
ou 40% de seus investimentos globais, apesar do contexto difícil”.
O governo francês é dono
de 15% da Renault. O ministro
dissetambémqueessesinvestimentosfazempartedocompromisso da Renault de preservar todas as suas instalações industriais na França. A
empresa também buscará desenvolvercarros inovadores e
modelosmovidosaeletricidade. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Afabricantedecarrosdeluxoalemã Audi deve definir no próximo ano se voltará a produzir no
Brasil.Adecisão, casosejapositiva, será impacto do novo regime
automotivoInovar-Auto,queestabeleceu cotas de importação
sem elevação de impostos para
montadoras que não tenham fábricas no país.
“Estamos na fase inicial do
projeto, ainda sem nada definido”, disse o presidente da filial
brasileiradaAudi,LeandroRadomile. Entre 2000 e 2006, a Audi
chegou a produzir o modelo
hatch A3 na fábrica da Volkswagen,suacontroladora,emSãoJosé dos Pinhais (PR).
Se optar pela volta da produção local, isso pode liberar a empresa da cota máxima de importação de 4,8 mil veículos por ano
semincidência de30pontosporcentuais 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 volume licenciado foi de 4.317 unidades, 6% a menos do que no mesmo 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 Volkswagen. “É mais fácil adaptar
uma planta do que construir
uma nova”, disse o executivo.
Com a expansão do mercado
brasileiro, que deve bater o sexto recorde consecutivo de vendas em 2012, o segmento de veículos 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 inicial de € 200 milhões.
ALandRover tambémjádivulgou que avalia a construção de
uma fábrica no Brasil. Segundo a
Volvo, omercado de automóveis
de luxo no Brasil deve passar de
50 mil unidades, em 2012, para
algoentre120mil e130mil veículos, em 2016. / REUTERS
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Cortes de custos devem aumentar lucro
de companhias aéreas em 2012, diz Iata

Latam perto de parceria Danone vai cortar
Deutsche Bank reduz
com a aliança Oneworld custos em € 200 milhões projeções para o 4º tri

Rolls-Royce vende
R$ 335 mi à Petrobrás

O braço brasileiro da aérea Latam está próximo de uma decisão para se juntar à unidade chilena do grupo na aliança global
Oneworld, segundo o Wall
Street Journal. A Latam, formada pela fusão da chilena Lan
com a brasileira TAM, tinha indicado anteriormente que revelaria sua estratégia de alianças
em março, mas fontes afirmam
que uma decisão pode ocorrer
em breve. O mercado brasileiro
é altamente visado pelos participantes do setor de transporte
aéreo, e atrair a TAM seria uma
vitória para a Oneworld.

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 Petrobrás. Cada unidade a ser construída pelo estaleiro terá seis
grandes propulsores e seis motores a diesel Bergen da RollsRoyce. Ao todo, serão 84 equipamentos, 42 propulsores e 42 motores. A Rolls-Royce é líder em
sistemas integrados de propulsão e energia para plataformas
de exploração offshore.

Montadora usará o
dinheiro para reforçar
o caixa e cumprir o
compromisso de manter
instalações na França
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
metado negócioéaliviarobalanço da fabricante francesa e aumentar sua flexibilidade financeira em tempos de vendas fracas na Europa.
O negócio envolve um bloco
de 138,6 milhões de ações, que
representam 6,5% do capital social da Volvo e 17,2% dos direitos
a voto. A operação de saída da
montadora francesa do negócio
foiorquestradapelobancoGoldman Sachs.
A Renault comprou a partici-

Companhias aéreas globais elevaram 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 fiscais nos Estados Unidos. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em
inglês), que representa 240 companhias 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-

pação quandovendeu sua unidade de caminhões para a Volvo,
em 2001. A montadora era dona
das marcas Saviem e Berliet.
As vendas de automóveis da
Renault na Europa despencaram18%emoutubro,em ummomento em que o mercado local
caminha para fechar 2012 com
um dos piores resultados dos últimos 20 anos.
Apesardocenárioruim,acompanhia conseguiu baixar suas dívidas de € 8 bilhões, em 2008,
para cerca de € 818 milhões, no
fim do primeiro semestre. A
Renault já havia vendido uma fa● Dinheiro

novo

€ 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

STEPHANIE ROSENBLOOM/THE NEW YORK TIMES

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.

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

Mercados. Empresa mira expansão na China e na Rússia
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 venda irá fortalecer a estabilidade financeira do grupo. O montante
também será usado para financiar investimentos industriais e
estratégias, principalmente na
Rússia e na China.
Prioridade. Depois do anúncio,

A Danone está preparando um
O Deutsche Bank avisou ontem
programa de corte de custos
que seu resultado do quarto tripara economizar € 200
mestre será fortemente
milhões na Europa no
atingido pela reestrutuperíodo de dois
ração do banco. “Preanos. A maior fabrivemos que certos
SERÁ A ECONOMIA
cante mundial de
itens tenham impacGERADA PELA
iogurte, sob presto negativo signifiREESTRUTURAÇÃO
são do acionista
cativo no faturaDO DEUTSCHE
americano Nelson
mento”, disse o prePeltz (que quer elesidente do Deutsche
var as margens e o vaBank, Stefan Krause.
lor das ações da empresa),
Entre esses itens estão cuscombinará o plano ao que já es- tos da redução de funcionários,
tá em andamento para cortar €
da integração da unidade de va500 milhões anuais em custos
rejo Postbank e da redução de
de produção.
suas atividades na Holanda.

€ 4,5 bi

