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Irmã de Eike vende pão de queijo nos EUA

A rede de ensino privado Kro-
ton Educacional considera a
emissão de dívida para finan-
ciar suas aquisições, ao passo
em que está confortável para
atingir e até mesmo superar
suas metas para 2013.

A segurança em relação ao de-
sempenho neste ano vem do in-
gresso de alunos no primeiro se-
mestre, que ficou acima das ex-
pectativas da companhia, disse
à Reuters o presidente-executi-
vo da Kroton, Rodrigo Galindo.

“A captação de alunos (no pri-
meiro semestre) de 2013 foi mui-
to positiva e acima das nossa ex-
pectativas, estamos confortá-

veis em atingir e até superar (as
projeções)”, afirmou. No primei-
ro trimestre até 15 de março, a
base de alunos cresceu 21% ante
o mesmo período de 2012.

A Kroton projeta receita líqui-
da de R$ 1,75 bilhão em 2013,
24,5% acima de 2012. A expecta-
tiva é atingir um Ebtida (sigla
em inglês para lucro antes dos
juros, impostos e amortização)
de R$ 500 milhões, com mar-
gem de 28,6%, além de um lu-
cro líquido de R$ 362 milhões.

A empresa dará prioridade a
aquisições de instituições de
grande porte voltadas para o en-
sino presencial e localizadas nas
regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, segundo Galindo.

“Preferimos ativos grandes,

mas não vamos pagar a mais
por isso”, disse. Caso os preços
estejam distorcidos, a compa-
nhia optará por negócios meno-
res. Segundo Galindo, para fi-
nanciar as aquisições, a empre-
sa pretende aproveitar o espaço
existente para maior alavanca-
gem até um nível considerado
confortável, de até 2,5 vezes o
Ebitda. O patamar atual da dívi-
da da empresa é de 1 vez o Ebit-
da projetado para 2013.

“O mais provável é que a gen-
te consiga crescer bastante em
aquisições utilizando o espaço
em dívida que a companhia tem
para crescer. E não em equity
(emissão de novas ações)”, dis-
se ele, citando entre as opções
debêntures, cédulas de crédito

bancário (CCBs) ou oferta de dí-
vida privada. A escolha do ins-
trumento dependerá das condi-
ções do mercado.

Galindo não revelou quanto a
Kroton pretende gastar em no-
vas compras. “A gente não assu-
miu com o mercado nenhum
compromisso. A gente pode
concluir 2013 sem aquisições e
isso não será problema.”

“Preferimos a atuação na edu-
cação regulada, no ensino de
graduação e pós-graduação latu
sensu. A nossa prioridade é ain-
da em faculdades de ensino pre-
sencial. Já temos uma boa parti-
cipação de mercado no ensino a
distância”, disse o executivo.

Cerca de 65% da base da Kro-
ton, quase 267 mil alunos, estão

matriculados nessa modalida-
de, que se fortaleceu após as
aquisições da Unopar, em 2011,
e da Uniasselvi, no ano passa-
do. O objetivo agora é se con-
centrar no crescimento orgâni-
co, segundo Galindo.

“Na nossa leitura estratégica,
vemos os mercados regulados
como mais estáveis, com mais
segurança de crescimento. Co-
mo já temos muito expertise na
educação regulada, é o que pre-
ferimos olhar”, completou.

Recentemente, a Abril Educa-
ção , também agressiva em aqui-
sições, tem mostrado apetite pa-
ra crescer no ensino de escolas
de idiomas, com a compra da
Wise Up, em fevereiro, e da Red
Baloon, em 2012. ■

O espírito empreendedor está mesmo presente na família de Eike

Batista. Monika Batista, irmã mais nova do bilionário, criou uma marca

de pão de queijo congelado na Califórnia, Estados Unidos, onde o

produto tipicamente brasileiro é iguaria. Lançada em 2010, a marca

Mãní Snacks é comercializada em 17 estabelecimentos por lá. A ideia do

negócio surgiu ainda em Minas Gerais, onde vivia a família Batista, a

partir de uma receita passada à Monika por suas tias, que eram freiras.

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

Divulgação

Kroton quer alavancar dívida para
fazer novas aquisições em educação
Companhia pretende investir na compra de instituições das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Empresas, p. 15.
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