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Ação da Anhanguera cai após resultados
De São Paulo

O mercado recebeu mal os re-
sultados do quarto trimestre da
Anhanguera. Os papéis da com-
panhia encerraram o dia com
queda de 8%, cotados a R$ 33,12.

Segundo os analistas, três ra-
zões motivaram a queda da ação:
as previsões de Ebitda (lucro antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização) para 2013, número
de novos alunos matriculados nes-
te começo de ano e o cancelamen-
to de uma receita de R$ 13,4 mi-
lhões proveniente de mensalida-
des de 5,1 mil alunos que não con-
seguiram o Fies (financiamento es-
tudantil) porque estavam com no-

me no Serasa. Um liminar judicial,
de agosto, impedia estudantes
com restrição financeira de ter
acesso ao Fies. No fim do ano, o go-
verno mudou as regras.

“O Ebitda anunciado pela em-
presa veio entre R$ 15 milhões e
R$ 20 milhões abaixo do topo do
intervalo esperado”, disse Lucia-
no Campos, analista da HSBC
Corretora. A Anhanguera prevê
neste ano um Ebitda de R$ 400
milhões, com variação de 5%.
Ainda, segundo Campos, o au-
mento de 11,7% no número de
novos alunos ficou abaixo do es-
perado. A expectativa era de que
a Anhanguera acompanhasse os
percentuais de sua concorrente

Kroton, que divulgou um cresci-
mento de 21% nesse quesito.

Outro fator que afetou o humor
do mercado foi a questão envol-
vendo o Fies. Segundo um analista
do setor, o grande problema não
foi o cancelamento da receita em
si, mas o fato de a companhia não
ter sinalizado que estava contabili-
zando em sua receita os alunos de
Fies com restrições de crédito. “A
Anhanguera é vista com certa des-
confiança desde 2011, quando fa-
zia ajustes em seu balanço com
efeitos não-recorrentes. Reconhe-
cer uma receita e depois cancelar
não é uma atitude bem vista pelo
m e r c a d o”, disse o analista, que
prefere não ser identificado. (BK)
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Ensino Companhia fechou o ano com 271,5 mil
alunos, uma expansão de 13,1% em relação a 2011

Estácio ganha escala
e tem aumento de
lucro e de receita

C R E D I TO

Melzi, da Estácio: “Já nossos custos, não acompanham esse crescimento”

Beth Koike
De São Paulo

A Estácio registrou crescimento
expressivo nos balanços do quarto
trimestre e do acumulado do ano
passado. O lucro líquido do grupo
educacional carioca cresceu
520,8% para R$ 14,9 milhões.

Desconsiderando as cinco
aquisições realizadas no ano pas-
sado, o aumento foi de 437,5%.
No ano passado, a Estácio com-
prou as faculdades Seama, iDez,
Uniuol, Fargs e São Luís — todas
de pequeno porte.

O Ebitda (lucro líquido antes
de juros, impostos, depreciação e
amortização) também teve um
desempenho expressivo, com
crescimento de 114,7% atingin-
do R$ 48,3 milhões no último tri-
mestre. A margem aumentou 4,5
pontos percentuais para 15,2%

A receita líquida somou R$
361,7 milhões, o que representa
um avanço de quase 23%.

“Conseguimos ganhar escala.
Por isso, temos um crescimento
de lucro e Ebitda bem superior à
receita. Já nossos custos, não
acompanham esse crescimento”,
explicou Rogério Melzi, presi-
dente da Estácio. No quarto tri-
mestre, os custos dos serviços
prestados aumentou 20,9%.

A companhia encerrou o ano
passado com 271,5 mil matricu-
lados, o que representa uma ele-
vação de 13,1% em relação a
2011. Sem considerar as aquisi-
ções, o crescimento foi de 9,5%.

Em relação ao Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), a Está-
cio encerrou o ano com 41,3 mil
alunos estudando com a ajuda
dessa linha de crédito. Esse volume
representa expansão de 173% so-
bre 2011, alcançando 19,7% da ba-
se de alunos de graduação presen-
cial da companhia. Melzi explicou
que não contabiliza como receita
os alunos que não conseguiram a
linha do governo federal.

“Quando o aluno não consegue
o financiamento, faturamos a
mensalidade diretamente para o
aluno. Não contabilizamos na re-
c e i t a”, explica Melzi. Caso o aluno
consiga a aprovação do emprésti-
mo estudantil após alguns meses e
já tenha pago mensalidades, ele
pode ter o dinheiro restituído. Se-
gundo o executivo, no segundo se-
mestre do ano passado, havia na
Estácio 2.160 alunos impedidos de
obter o financiamento, mas a
maioria era porque esses estudan-
tes não conseguiram notas míni-
mas para aprovação nas discipli-
nas — um dos fatores que impe-
dem a renovação do Fies. A outra
pequena parcela pagou com re-
cursos próprios o semestre ou de-
sistiu do curso.

No vestibular deste início de
ano, a Estácio prevê crescimento
orgânico entre 12% a 15% no volu-
me de novos alunos de graduação.
Boa parte dessa expansão será pu-
xada pelos cursos a distância.

Partage faz prédio
de alto luxo e
shopping popular
Est rat é g i a
Cynthia Malta
De São Paulo

A Pa r t a g e , holding da família
Dellape Baptista, está atacando o
mercado pelas duas pontas. Nu-
ma delas, entrou no mercado de
consumo popular construindo
shopping centers orientados es-
pecificamente para atender a de-
manda da nova classe emergen-
te, em cidades de tamanho mé-
dio. Na outra, constrói e adminis-
tra edifícios de escritórios de alto
padrão na cidade de São Paulo. A
família é também acionista do la-
boratório farmacêutico Aché.

A Partage vem ampliando sua
presença no setor de shopping cen-
ters desde 2008 e já acumula inves-
timentos em torno de R$ 1 bilhão.

“Decidimos investir em shop-
pings populares pois a classe
média emergente, embora te-
nha um tíquete médio pequeno,
está sempre consumindo”, diz
Ricardo P. Dellape Baptista, dire-
tor da Partage e filho de Adalmi-
ro Dellape Baptista, um dos fun-
dadores do Aché.

Em sua carteira, a Partage tem,
até agora, cinco shoppings: em
São Gonçalo, no Rio; em Mossoró
e Natal, no Rio Grande do Norte;
em Campina Grande, na Paraíba.
O mais novo, em Betim, Minas
Gerais, será inaugurado em abril
com 96% das lojas já alugadas.
Varejistas de grande porte como
Walmart, Renner, Riachuelo,

C&A e Lojas Americanas já estão
confirmadas, com lojas em torno
de 2,5 mil m2 cada uma.

Baptista diz que não tem tido
dificuldade em conseguir recur-
sos de longo prazo, entre 10 e 12
anos, em bancos comerciais. Ver-
ba do BNDES foi usada para cons-
truir o primeiro shopping, no
Rio. “Mas a liberação demorou
tanto que o dinheiro chegou
quando o shopping já estava de
p é”, diz ele. A holding tem recur-
sos próprios. Por esse motivo, pa-
ra seus projetos só procura sócios
minoritários. Fica sempre com o
controle da operação, em torno
de 70%. Ela própria administra os
shoppings de sua carteira

O portfólio da Partage deve
crescer neste ano com a constru-
ção de mais dois centros comer-
ciais. Se antes investia no Nor-
deste e Sudoeste, agora vai para
o Sul. Um deles está em Rio
Grande (no Rio Grande do Sul) e
outro na catarinense Criciúma.
Cada um vai demandar investi-
mentos de R$ 160 milhões.

Essa estratégia para os shop-
pings é a oposta da empregada
na outra divisão da Partage, a de
prédios de escritório. A carteira
desta área foi aberta em 1997,
quando os Baptista saíram da
gestão da Aché e o laboratório
passou a ser administrado por
profissionais. Naquela época, a
Partage tinha R$ 600 milhões em
caixa. O foco são edifícios “triple
A”, de luxo. Este portfólio é maior
do que o de shoppings.

A Partage é dona de edifícios
em São Paulo nas avenidas Faria
Lima, Juscelino Kubitschek, Pau-
lista, Berrini e na Marginal Pinhei-
ros. No total, são cerca de 200 mil
m2 de área bruta locável (ABL).

Baptista informa que a compa-
nhia vai começar a construir
mais um prédio de escritórios em
abril, na avenida Faria Lima, es-

quina com a rua Leopoldo Couto
de Magalhães. Ao longo de 12
anos, a holding foi comprando
diversos terrenos na região e acu-
mulou uma área de 13,5 mil m2,
onde será erguido um prédio de
27 andares. O investimento neste
edifício é de R$ 280 milhões, a
obra deve durar três anos.

Dados financeiros da Partage,

empresa de capital fechado, co-
mo receita, lucro ou nível de en-
dividamento não são divulgados
pela família.

E sobre a possível venda da
Aché, onde os Baptista são sócios
das famílias Depieri e Siaulys, o
executivo economiza palavras,
levanta as mãos, as balança no ar
e assegura: “Não tem nada”.
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Baptista, da Partage, diz que a classe média emergente tem um tíquete médio pequeno, mas está sempre consumindo
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Concorrência
Cade dá sinal verde
à compra da Heinz
O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
aprovou, sem restrições, o
negócio em que a Berkshire
Hathaway, do investidor
americano Warren Buffett, e o
fundo 3G Capital (dos brasileiros
Jorge Paulo Lemann, Marcel
Telles e Beto Sicupira) compram a
fabricante de condimentos Heinz.
Anunciada em fevereiro, a
aquisição envolve US$ 28 bilhões.

C e r ve j a
SEC investiga
AB Inbev na Índia
A Anheuser-Busch InBev (AB
I n b ev), maior cervejaria do
mundo, informou ontem que a
Securities and Exchange
Commission (SEC)— que regula
o mercado de capitais nos
Estados Unidos — investiga a
joint venture da companhia na
Índia, em busca de possíveis
violações da lei de práticas de
corrupção no exterior.

GPA e Klein
av a n ç a m
em acordo
para o Cade
Va re j o
Adriana Mattos
De São Paulo

Após oito horas de reunião dos
membros do conselho de admi-
nistração da Via Varejo, a família
Klein e o Grupo Pão de Açúcar
(GPA), sócios da varejista, conse-
guiram avançar no acordo que
abre caminho para aprovar a fu-
são de Casas Bahia e Ponto Frio
no Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Não foi uma conversa fácil.
Conforme antecipou o Valor Pro,
serviço de notícias em tempo real
do Va l o r , GPA e Klein divergem
em relação ao fechamento de lo-
jas das redes Casas Bahia e Ponto
Frio. A falta de consenso pode
atrasar mais a análise no Cade.

Este havia determinado que
cerca de 60 lojas de Casas Bahia e
Ponto Frio deveriam ser repassa-
das aos concorrentes. Na segun-
da-feira, o Cade foi informado pe-
lo GPA e pelos Klein que as partes
divergiam em relação a esse pon-
to. Os Klein avaliaram que a rede
Extra, do GPA, não seria afetada,
mas a Via Varejo, sim. Ainda as-
sim, informaram que isso não im-
pediria a assinatura da minuta do
termo de compromisso.

Ontem, na reunião do conselho
de Via Varejo, o Pão de Açúcar, con-
trolador da empresa, com 52,4%
das ações, comprometeu-se a ava-
liar a possibilidade de converter a
operação de eletroeletrônicos de
13 lojas do Extra à Via Varejo. Isso
deve ser estudado nos próximos
90 dias. O Pão de Açúcar definiu
ainda que é possível buscar outra
solução, caso conclua, após a análi-
se da conversão, de que essa mu-
dança não será positiva ao GPA.

Segundo fontes próximas às
empresas, Michael Klein, presi-
dente do conselho de Via Varejo,
defendeu arduamente sua posi-
ção, por entender que não seria
aceitável penalizar a Via Varejo
simplesmente porque o GPA tam-
bém explora o varejo de eletrôni-
cos — foi por causa disso, tem co-
mentado Michael, que as restri-
ções do Cade ficaram maiores em
cerca de 25%, apurou o Va l o r .

Membros ligados ao Casino,
Enéas Pestana, presidente do GPA,
e Abilio Diniz, acionista do grupo,
defenderam, juntos, a mesma po-
sição, de estudar o caso. A defini-
ção dos 13 municípios tem como
base a participação de mercado da
Extra em cada cidade. A “nota de
c o r t e” do Cade foi a participação
de Via Varejo e Extra acima de 57%.
Entre as 13 cidades citadas na reu-
nião estão Guarulhos, Mogi das
Cruzes, Santos, São Carlos, Praia
Grande (todas no estados de São
Paulo) além de Duque de Caxias e
Nova Iguaçú, no Rio de Janeiro.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Empresas, p. B4.




