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Pequena grande empresa
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A busca por fontes de financiamentos para investir no sistema educacional parece
ser uma das grandes metas do governo, provocando discussões fervorosas entre os go-
vernadores de vários estados produtores de petróleo, que perderão parte dos royalties
para as demais federações. A justificativa do Planalto é a distribuição de renda, utilizan-
do a educação para facilitar seus objetivos.

A busca pelo ensino superior é significativa no País, mas a maior parte dos estudan-
tes acabam, por razões diversas, não tendo acesso ou, quando tem, encontram dificul-
dades financeiras para se manter na universidade.

O ProUni, assim como o Fies, estão vinculados ao Plano de Desenvolvimento da
Educação - PDE, onde os benefícios para bolsas parciais e in-
tegrais estão vinculados a renda per capita família de até três
salários mínimos. O sistema conta ainda com outros meca-
nismos de financiamento para estimular o estudante a com-
pletar o seu ciclo educacional, como o Bolsa permanência.

Essas medidas estão abrindo possibilidades para que insti-
tuições privadas de ensino recebam alunos bolsistas, sem o ris-
co da inadimplência ou de altos níveis de evasão. O atual cená-
rio do sistema de ensino superior no Brasil está chamando a
atenção de grandes investidores nacionais e estrangeiros, inte-
ressados na aquisição de corporações educacionais no País.

Recentemente, houveram algumas aquisições importan-
tes e que mudaram o perfil educacional brasileiro no mo-
mento que algumas delas tomaram a decisão de abrir seu ca-
pital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). São exem-
plos: Anhanguera, Estácio e Kroton, além de empresas es-
trangeiras como a Laureate, Devry, Whitney, que estão em so-
lo brasileiro há algum tempo.

As instituições investem por aluno, em média, R$ 7 mil, re-
ferente à carteira, sem contar a aquisição de imóveis e des-
contados os riscos inerentes a passivos em andamentos e
contingenciais. Esse valor poderá variar de acordo com a lo-
calidade, a mensalidade média cobrada, nível de evasão es-
colar, a reputação da instituição, entre outros fatores. 

Há escolas de ensino superior que, interessadas em ven-
der seu negócio, inflam o número de alunos através de estra-
tégias que envolvem convênios e desconto em mensalidade,
mesmo reduzindo o ticket médio do curso, e com o mínimo
de investimento possível.

O grupo americano Apollo já vem namorando há algum
tempo as instituições de ensino brasileiras como opção de
investimento. Uma das possibilidades é a FMU - Faculdades
Metropolitanas Unidas, que atualmente possui 73 mil alunos
e tem valor estimado de venda de aproximadamente R$ 1 bi-
lhão, média de R$ 13,7 mil por aluno, bem acima do que vem
sendo praticado pelo mercado. Outra instituição na mira da
Apollo é a Unisa, que hoje conta com cerca de 28 mil alunos.

Existem diversas instituição de ensino enfrentando difi-
culdades financeiras e com alto grau de endividamento. Isso
pode desestimular em parte os investimentos estrangeiros,
em decorrência de dívidas fiscais e trabalhistas. Em muitos casos há ainda o passivo
oculto, que inviabiliza totalmente o processo de aquisição. 

Quem investe quer ter o retorno do recurso em curto espaço de tempo, aliado a pers-
pectiva futura de um bom negócio, com transparência e com endividamento baixo e
controlável.
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Facilitar a criação da pequena empresa é louvável,
mas, antes, é preciso defini-la com rigor.

A sociedade, privada de informações, regride .

T
ramita no Congresso Nacional o projeto de
lei nº 4.303/2012, que trata da criação das so-
ciedades anônimas simplificadas. Empresas
com patrimônio líquido inferior a R$ 48 mi-
lhões poderiam ser dispensadas da divulga-
ção de suas informações para a sociedade,
exigindo apenas sua inserção em sítio pró-
prio da rede mundial de computadores. Te-

mos que discutir três aspectos desse projeto. O primeiro se refere
ao direito da sociedade ao acesso irrestrito às informações dos
agentes, econômicos ou não, que de alguma forma tenham im-
pacto sobre a vida dos cidadãos. Em segundo lugar, temos que
discutir as questões relativas ao porte de uma empresa. E, por úl-
timo, a necessidade de mais de um critério para caracterizar as
pequenas empresas. 

O Brasil conta com mais de 10 milhões de empresas. Num
mundo ideal, a sociedade deveria ter acesso às informações de
todas elas, já que há impactos notórios para diferentes agentes
da sociedade. Os governos, os cidadãos, os fornecedores e clien-
tes têm que ter segurança quando estabelecem relações, princi-
palmente as de longo prazo, com empresas. E essa segurança se-
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rá tanto maior quanto maior for o acesso às informações. 
No Brasil, a legislação exige que as sociedades anônimas de

capital aberto ou fechado que possuam um patrimônio líquido
de pelo menos R$ 1 milhão e, no mínimo, 25 acionistas (lei 6.404
art. 294) divulguem de forma ampla suas informações. É pouco,
dada a necessidade de acesso por parte da sociedade. 

O que é uma grande empresa? A lei 11.638/2007 considera
grande empresa a que tem ativos superiores a R$ 240 milhões ou

receita bruta superior a R$ 300 milhões no último período. Já a lei
6.404/1976 desobriga da divulgação de informações apenas as
empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima que
tenham um patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão e, no má-
ximo, 25 acionistas. 

Das empresas listadas na BM&FBovespa, temos 23,3% cujo
patrimônio líquido é inferior ao proposto no projeto 4.303/2012,
de R$ 48 milhões. Se aprovado o projeto 4.303/2012, elas passa-
riam do ambiente de transparência, onde se encontram hoje,
para um de opacidade, que é comum a mercados subdesenvol-
vidos. 

Uma só característica não é suficiente. Quando queremos
classificar alguma empresa, habitualmente utilizamos mais de
um critério. A lucratividade é analisada ao menos pelo lucro lí-
quido e operacional. O endividamento, pelas dívidas de curto e
longo prazo em relação a outros indicadores, como ativos e pa-
trimônio líquido. 

Não é viável caracterizar uma empresa por um só indicador,
como é proposto no projeto de lei nº 4.303/2012. Há diversas al-
ternativas utilizadas universalmente. Podemos destacar receita
de vendas e número de funcionários, dentre outras. 

O projeto de lei nº 4.303/2012 é louvável, já que busca facilitar
a existência das pequenas empresas e dos empreendedores. Mas
é preciso definir o que é uma pequena empresa, para que a so-
ciedade não seja privada de informações que lhe são tão neces-
sárias e cuja falta nos faria retornar alguns séculos no nosso de-
senvolvimento econômico e social. 

E mais, é fundamental que essa classificação de empresas uti-
lize mais de uma característica. E, sobretudo, que qualquer alte-
ração na obrigatoriedade da divulgação de informações só seja
feita considerando-se o impacto que teria para a sociedade.

CARLOS ALBERTO LOPES
DEPUTADO FEDERAL, LÍDER DO PMN-RJ

Durante os 16 meses em que atuei na Câmara Federal (fevereiro de 2011 a junho de 2012), vi
e ouvi os meus pares reclamando da judicialização do Congresso Nacional (interferência do
Poder Judiciário no Poder Legislativo) e das costumeiras Medidas Provisórias enviadas pelo Po-
der Executivo ao Poder Legislativo, com força de lei, conforme Art. 62 de nossa Constituição Fe-
deral, em casos de relevância e urgência, como instrumentos de agilização de situações priori-
tárias, como o Orçamento Geral da União que, por não ser votado em tempo hábil, levou o Exe-
cutivo, mais uma vez, a editar uma Medida Provisória, a fim de não parar as atividades dos go-
vernos federal, estaduais e municipais, sobretudo nas despesas de investimentos, de funda-
mental importância para o desenvolvimento nacional. 

Ao longo do período acima mencionado, ouvi discursos inflamados de muitos parlamenta-
res, sobretudo os da oposição, da tribuna da Câmara dos Deputados, dizendo coisas do tipo:
“não podemos nos apequenar”; “não podemos ficar de cócoras”; “não podemos ser submis-
sos”. Ouvi muitos parlamentares invocarem o Art. 2º da nossa Constituição que diz: “São Pode-
res da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Ao retornar à Câmara Federal, já agora como titular do manda-
to, logo no início do 2º biênio da 54ª Legislativa, me deparo com
um conflito entre os Poderes Judiciário e Legislativo, para saber
quem tem competência para por fim aos mandatos de deputados
federais que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal.

Pergunto: onde estão a independência e a harmonia entre os
três Poderes? 

Por que o Poder Executivo envia tantas Medidas Provisórias ao
Poder Legislativo?

Por que o Poder Executivo, com a antecedência necessária, não
envia os competentes projetos de leis, para serem estudados, de-
batidos e votados pelo Parlamento Nacional?

Com todo o respeito aos meus pares, volto a indagar: será que
estamos cumprindo o nosso papel de criadores, promotores e fis-
calizadores das leis? 

Será que temos nos preocupado em pensar verdadeiramente
os problemas nacionais, deixando de lado as questões de menor
importância e sem relevância para a sociedade brasileira; socie-
dade essa que, pelos maus feitos de alguns parlamentares, pro-
põe, pressiona e aprova um Projeto de Lei de “Ficha Limpa”?

Será que ao longo de décadas não conseguimos aprovar um
Projeto de Lei consensual de Reforma Política?

Será que, igualmente, não conseguimos apresentar um Projeto
de Lei de Reforma Tributária, que enseje uma melhor distribuição
da riqueza nacional, entre a União, os estados e os municípios, es-
tes últimos que, após a promulgação da Constituição de 1988, e
que completará 25 anos em outubro vindouro, só tiveram encar-
gos, sem as contrapartidas necessárias, sobretudo agora, quando
o Governo Federal, para não entrar na crise econômica mundial,
vem praticando uma série de desonerações fiscais?

Será que não conseguimos fazer uma Reforma Previdenciária
que dê dignidade aos trabalhadores que deram as suas vidas em
favor do desenvolvimento nacional, e que, justamente no mo-
mento em que mais precisam, quando estão velhos, tem as suas
aposentadorias e pensões com valores bem aquém de quando es-
tavam em atividade?

Será que não conseguimos elaborar uma Reforma Penitenciária, para que não tenhamos
nos presídios verdadeiras escolas do crime e que não recuperam ninguém?

Será que nós parlamentares não paramos para pensar que essas invasões de competência se
originam na nossa incapacidade de impor-nos com pró-atividade, escolhas de temas relevan-
tes nacionais, como os acima citados e outros, clamados e esperados pelo povo ansiosamente,
em detrimento de projetos que são apresentados tão somente para gerar mídia, para termos o
reconhecimento e a respeitabilidade dele?

São muitos serás, mas acho que chegou o momento, sem querer ser mais real do que o rei,
nem ensinar o padre a rezar a missa, de fazermos a nossa “MEA CULPA”, se não quisermos
aprofundar ainda mais o descrédito em nossas instituições parlamentares, que a cada dia mais
se agrava, reconhecido, inclusive, pela maioria dos deputados e dos senadores brasileiros.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




