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Empre s a s

Australianos vendem I
Apenas um ano e meio depois de
comprar 50% de cinco shoppings
da empresa Almeida Júnior, líder
do setor em Santa Catarina, a aus-
traliana We s t f i e l d revendeu a sua
participação no negócio para os
brasileiros e deixou o segmento
no país — a aquisição era o primei-
ro investimento da multinacional
em mercados emergentes. Dife-
renças de estratégia teriam sido a
razão principal para o fim da so-
ciedade, segundo apurou o Va l o r .
Os australianos tinham planos de
crescimento mais agressivos do
que os brasileiros. A companhia
australiana ainda buscará novas
parcerias no país. Com o fim da so-
ciedade, o empreendedor catari-
nense passa a ter, novamente,
100% do controle.

Australianos vendem II
A operação em que a Westfield
comprou a participação nos
shoppings chamou a atenção do
mercado em 2011 pelo valor in-
vestido. A companhia australiana
pagou US$ 448,5 milhões, corres-
pondente a cerca de R$ 720 mi-
lhões (valor da época), para divi-
dir o controle com a Almeida Jú-
nior em cinco shoppings no sul
do país. Equivale a pagar R$ 140
milhões pela metade de cada um
dos empreendimentos. Para se
construir um shopping na região
e ter o controle dele, não se gas-
tam mais de R$ 200 milhões.

Odebrecht no Maracanã
Após reformar o Maracanã e sair
na frente com a melhor oferta pa-
ra a administração do estádio, a
construtora Odebrecht deve ser a
empresa a gerir a arena reinaugu-
rada no sábado. Associada, no
Consórcio Maracanã, à IMX, de Ei-
ke Batista, e à AEG Administração
de Estádios do Brasil, subsidiária
do grupo americano que gere
mais de 100 equipamentos no
mundo, a empresa venceu as aná-
lises técnica e econômica na con-
corrência contra a construtora
OAS, que se uniu à francesa Lagar -
dère Unlimited e à holandesa Sta -
dios Amsterdam Arena. Mas ainda
faltam algumas etapas para que
seja declarada vencedora: a aber-
tura da documentação de habili-
tação e possíveis recursos da con-
corrente. A oferta do grupo da
Odebrecht foi de R$ 5,5 bilhões
anuais e do rival, R$ 4,7 milhões.

Efeito Páscoa
As vendas do setor supermerca-
dista acumularam alta de 3,53%
no primeiro trimestre de 2013
na comparação com o mesmo
período de 2012. Considerando
apenas o mês de março, ante
igual período do ano passado, o
avanço foi de 9,65%, de acordo
com a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras). Segun-
do a entidade, as vendas no pe-
ríodo de Páscoa este ano “permi -
tiram extraordinário crescimen-
t o” do indicador para o mês, já
que no ano passado a data caiu
na primeira semana de abril.
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Contax, maior
companhia de call
center do país,
chega ao nível
2 da bolsa, diz
Zanvettor B4

Ensino Maior acionista da Anhanguera, que costurou acordo com Kroton, aposta em tecnologia

Professor Gabriel, o homem da fusão
Beth Koike
De São Paulo

Aos 80 anos, Gabriel Rodrigues,
mais conhecido como professor
Gabriel, em nada lembra um se-
nhor sedentário prestes a se apo-
sentar. O fundador da Anhembi
Morumbi e maior acionista da
Anhanguera, além de dono de vá-
rios outros negócios nas áreas de
construção e energia, é um ho-
mem ativo — como dizem seus pa-
res, um “workaholic”.

Às seis e meia da manhã, já está
de pé — seja para suas caminhadas
ou para responder e-mails em seu
iPad, cuja capa surrada dá uma di-
mensão do quanto o acessório é
usado. A jornada só termina às on-
ze da noite. Nos fins de semana o
expediente não é tão longo, mas
ele nunca deixa de estar plugado.

Após 43 anos na Anhembi Mo-

rumbi, o professor Gabriel assume
hoje a presidência do conselho de
administração da Anhanguera. O
cargo será ocupado oficialmente
nesta terça-feira, mas ele já está na
labuta há um mês, quando deixou
a faculdade que fundou. Neste
pouco tempo, coordenou a fusão
entre Anhanguera e Kroton, for-
mando o maior grupo educacio-
nal do mundo com valor de merca-
do de R$ 12 bilhões. “Nesse proces-
so, eu fiquei todo o tempo ligado”,
diz Gabriel, em sua primeira entre-
vista após o anúncio da fusão.

Na conversa que teve com o Va -
lor, a qualidade do ensino foi um
tema recorrente. Na Anhembi Mo-
rumbi, adquirida pela americana
Laureate, Gabriel travou alguns
embates para não deixar o nível de
seus cursos cair em troca de maior
retorno financeiro. Ao que tudo
indica, essa preocupação será
mantida. Analistas têm visto com
bons olhos a “d o b r a d i n h a” que
professor Gabriel fará com Rodri-
go Galindo, presidente da Kroton.

“Não adianta só ter meta econô-
mica porque há os alunos e o MEC
[Ministério da Educação] que con-
trolam a qualidade do ensino. Na
Laureate, não foi fácil porque lá
não havia pessoas ligadas à educa-
ção e as preocupações eram metas.
Mas, aos poucos, eles se adaptaram
e no fim acho que a relação foi boa
porque sou bom articulador. Não
sou de brigar”, diz o presidente do
conselho da Anhanguera. “O Ga-
briel é um dos mais atentos a essa
questão do ensino, principalmen-
te, nas faculdades privadas ”, diz
Altamiro Galindo, um dos acionis-
tas da Kroton e pai de Rodrigo.

Além das cifras bilionárias, o ne-
gócio chamou atenção por ter sido
fechado em apenas quatro dias.
Nessa associação, o professor foi
peça fundamental graças a uma de
suas principais características: a
habilidade de conciliar os interes-
ses de forma polida. “Gabriel é
muito conciliador e reflexivo, está
sempre disposto a ouvir”, diz Wal-
frido dos Mares Guia, um dos acio-
nistas da Kroton. Foi de Walfrido a
ideia de procurar o maior acionis-
ta da Anhanguera para uma fusão
com a Kroton no dia 17.

“Há um ano e meio, eu, o Gabriel
e o Walfrido jantamos juntos e fa-
lamos da possibilidade dessa fu-
são. Mas era ainda algo remoto.
Agora, não precisamos mais es-
conder o namoro”, brinca Antonio
Carbonari, fundador da Anhan-
guera. A companhia paulista tam-
bém flertou com a carioca Estácio,
mas o namoro não avançou. “Entre
fechar com pessoas que não co-
nheço, preferi fechar com um gru-
po ligado à educação que conheço
de longa data”, disse Gabriel.

Carbonari classifica Gabriel co-
mo “homem visionário” porque há
13 anos teve coragem de colocar
dinheiro em uma faculdade volta-
da ao público mais velho e de bai-
xa renda — algo novo para a época.
No ano 2000, Gabriel comprou
50% da Anhanguera. Na Anhembi
Morumbi destacou-se no mercado
por cursos como turismo, gastro-
nomia, hotelaria e moda.

Agora, a aposta do professor Ga-
briel, arquiteto formado pelo Ma-
ckenzie, é o uso da tecnologia como
ferramenta de aprendizado. “Eu
acompanho tudo sobre tecnologia
educacional. Nós já temos o conteú-
do que só precisa colocar no portal.
Não precisa imprimir livro”, disse.
“Uma das minhas poucas vaidades é
achar que entendo de marketing.
Por isso, acho que vão vencer aqueles
[grupos educacionais] que têm es-
tratégia diferenciada e atendem
bem seu cliente”, diz o empresário.

Além dos negócios na área de
educação, Gabriel é dono da GMR,
empresa de participações que atua
em diferentes áreas como constru-
ção e energia. Sua filha mais velha,
Angela é arquiteta e trabalha nessa
holding familiar. Ela tem duas ir-
mãs, Carmen, jornalista, e Gláucia,
psicóloga — ambas atuam na área
cultural. Gabriel tem oito netos e
um bisneto.

LEONARDO RODRIGUES / VALOR

Rodrigues, presidente do conselho da Anhanguera, fala da fusão com a Kroton: “Nesse processo, eu fiquei todo o tempo ligado”

Fonte: BM&FBovespa, NYSE, Economatica e empresas. Elaboração: Valor Data *Até o dia 22/04/13

Maior do mundo
Dados da fusão dos grupos de ensino Kroton e Anhanguera

Dados financeiros em 2012 - em R$ milhões

Kroton Anhanguera

Patrimônio líquido

Receita líquida

Lucro líquido

Ebtida

Dívida bruta

Dívida líquida

Valor de mercado (22/04/13)

Margem Ebtida (em %)

2.246,20

1.405,60

202

329

555,4

339,8

7.301,11

23,41

2.209,10

1.607,40

152

280,2

760,5

352,4

5.361,40

17,43

Valor de mercado: R$ 12 bilhões

Número de alunos: cerca de 1 milhão

Receita bruta combinada
R$ 4,3 bilhões

Atuação
800 unidades de ensino superior 
e 810 escolas associadas em 
todos os Estados do país

Composição acionária
da nova companhia (%) 

Família Galindo 
(IUNI) 

2,1

Fundo Advent 
5,8

Família Laffranchi 
(Unopar)

6
Mercado

75,9

Gabriel Mário 
Rodrigues e outros

(via fundo do Pátria)

4,4

Walfrido Mares Guia e 
outros (Pitágoras)

5,8

Novo presidente da Anhanguera assume hoje
De São Paulo

Um ano e meio após assumir a
presidência da Anhanguera, Ricar-
do Scavazza deixa hoje o comando
do grupo educacional que, na se-
mana passada, anunciou uma as-
sociação com a Kroton. Scavazza
vai para o conselho e irá liderar um
comitê de integração criado exclu-
sivamente para tratar da fusão.

A presidência passa a ser ocupa-
da por Roberto Valério, 37 anos,
que até então, era o vice-presiden-
te de operações da companhia.
“Há um ano estou trabalhando di-
retamente ao lado do Scavazza”,
disse Valério ao Va l o r . “No proces-
so de sucessão, ele era a primeira
opção devido a sua forte formação
acadêmica e experiência na área
de serviços, ”, afirmou Scavazza.

Valério fica na presidência da
Anhanguera até a avaliação da fu-
são pelo Cade (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica), que
ainda será informado da operação.

A nova companhia terá como exe-
cutivo principal Rodrigo Galindo,
atual presidente da Kroton. Há
dois anos na Anhanguera, Valério

foi escolhido para ocupar interina-
mente a presidência porque tem
um vasto conhecimento do dia a
dia do grupo. Com uma experiên-

cia de 11 anos na DirectTV, o execu-
tivo foi trazido há dois anos de No-
va York pelo ex-presidente da
Anhanguera, Alex Dias. (BK)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Empresas, p. B1.




