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Após registrar um prejuízo his-
tórico de R$ 1,78 bilhão no
quarto trimestre de 2012 e en-
trar em processo de reorganiza-
ção interna, a PDG Realty deve
apresentar números fracos em
seu balanço do primeiro tri-
mestre de 2013, que será divul-
gado hoje. Segundo a média
das projeções de quatro ban-
cos consultados pelo Broadcast
(JPMorgan, Bank of America
Merrill Lynch, Banco Votoran-
tim e Itaú BBA), a companhia
deve ter prejuízo líquido de R$
42 milhões nos primeiros três
meses deste ano.

MERCADO DE CAPITAIS

A Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) e o Ministério
Público Federal (MPF)
prorrogaram por mais
cinco anos o Termo
de Cooperação Téc-
nica mantido des-
de 2008. Segundo
as instituições, o
acordo foi firmado
para dar maior cele-
ridade e efetividade às
ações de prevenção, apura-
ção e repressão às práticas lesi-
vas ao mercado de capitais, por
meio, por exemplo, do inter-
câmbio de informações.

A Lojas Renner registrou alta
de 9,4% nas vendas no primei-

ro trimestre, levando-se
em conta apenas as

lojas que já estavam
abertas há um ano,
incluindo a rede
Camicado. No en-
tanto, houve desa-

celeração se compa-
rado com o último

trimestre de 2012,
quando as vendas compa-

ráveis avançaram 12,4%. A re-
ceita líquida consolidada da
varejista cresceu 17,4% no tri-
mestre, para R$ 726,7 milhões.

O avanço do comércio em
shoppings fez a Cyrela Com-
mercial Properties (CCP) criar
uma nova empresa voltada pa-
ra a locação de lojas nos em-
preendimentos desenvolvidos
pela companhia. Batizada de
CCP Leasing Malls, a empresa
começa gerenciando a locação
de lojas em dois shoppings: o
Shopping D, em São Paulo, e o
Grand Plaza Shopping, em San-
to André. Até 2014 serão admi-
nistradas as lojas de mais qua-
tro shoppings que entrarão em
operação: o Metropolitano

(RJ); o Cerrado (GO); o Cida-
de de São Paulo e o Tietê Plaza
(SP). No 1º trimestre deste
ano, os shoppings responde-
ram por 31% da receita de alu-
guéis da companhia, ante 25%
em igual período de 2012.

VAREJO
Analistas preveem
prejuízo para a PDG

Há 15 dias, os dois maiores
grupos da área de educação
do Brasil, Kroton e Anhan-
guera, anunciaram a fusão
de suas operações, criando
um gigante com cerca de um
milhão de 1 milhão de alu-
nos, receita de R$ 4,3 bilhões
e presença em 835 cidades
brasileiras. O negócio ainda
terá de ser aprovado pelo
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

A empresa resultante des-
sa transação tem cerca de
15% de todos os alunos de
ensino superior do País e é
considerada no mercado
como a maior instituição
privada de educação do
mundo. A união das duas
empresas surpreendeu o
mercado de ensino superior
privado e marcou um novo
ciclo de consolidação do se-
tor, que em seis anos regis-
trou cerca de 180 fusões e
aquisições.

Kroton e Anhanguera, am-
bas controladas por fundos
de private equity, já eram
líderes no Brasil. Juntas, as
duas companhias somam
um valor de mercado de R$
13 bilhões. Desde o anúncio,
as ações da Kroton se valori-
zaram 6,8% e as da Anhan-
guera caíram 0,8%.

IMÓVEIS
Lucro do BTG cresce
6% e chega a R$ 1,7 bi

BANCO
CVM e MPF prorrogam
acordo de cooperação

VAREJO

Cruzeiro do Sul compra
Unifran por R$ 120 mi
Com a aquisição da universidade de Franca, grupo paulistano passa a
figurar entre os cinco maiores do País com cerca de 75 mil estudantes

CCP cria nova empresa para administrar
locação de lojas em shopping centers

Vendas da Lojas
Renner crescem 9,4%

A receita do BTG Pactual no
primeiro trimestre deste ano é
a segunda mais alta da história
do banco num trimestre, se-
gundo o presidente André Este-
ves. De janeiro a março, a recei-
ta total do BTG Pactual somou
R$ 1,694 bilhão, cifra 6% supe-
rior ao mesmo período do ano
passado. Porém, quando com-
paradas ao quarto trimestre de
2012, registram queda de 10%.
A participação que o BTG de-
tém no banco PanAmericano
gerou ao banco de André Este-
ves um prejuízo de R$ 3,8 mi-
lhões no primeiro trimestre.

PARA LEMBRAR
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MILHÕES FOI
A RECEITA DA

LOJAS RENNER
NO TRIMESTRE

R$ 726,7

Uma gigante
mundial

Oportunidade. Aquisições vão continuar, diz Figueiredo

Naiana Oscar

A mega fusão que, há duas se-
manas, uniu as operações de
Kroton e Anhanguera, crian-
do o maior grupo educacio-
nal do mundo, não inibiu no-
vos negócios no setor. A rede
Cruzeiro do Sul Educacional
fechou nesta semana a com-
pra da Unifran, universidade
com sede na cidade de Fran-
ca, no interior de São Paulo.
Segundo fontes do mercado,
a transação girou em torno
de R$ 120 milhões.

Além da Unifran, a Cruzeiro
do Sul comprou também o Colé-
gio Alto Padrão, que pertencia
aos mesmos sócios, e adicionou
à sua rede 20 mil novos alunos
no total. Com a aquisição, o gru-
po, que tem sede na capital pau-
lista, passou a ser o quinto
maior do grupo de ensino supe-
rior do País, com 75 mil estudan-
tes. “Essa aquisição é um sinal
de que outros negócios desse
porte vão continuar acontecen-
do no setor, apesar da fusão en-
tre Kroton e Anhanguera”, diz o
consultor de negócios em edu-
cação Carlos Monteiro.

Entre os negócios que já esta-
riam em curso, segundo fontes
do setor, está a aquisição da
Uninter, de Curitiba, pela
Anhembi Morumbi, controlada
pela rede americana de ensino
superior Laureate. “Com uma
nova gigante disputando o mer-
cado de educação, as institui-
ções médias terão de reagir
mais cedo ou mais tarde”, diz
um executivo do setor.

A compra da Unifran é mais
uma etapa do processo de con-
solidação liderado pelo grupo
Cruzeiro do Sul, que ganhou
força no início do ano passado,
quando a gestora inglesa de
fundos de private equity Actis
comprou 37% do capital da em-
presa por R$ 180 milhões. Logo
depois de receber o aporte, a

Cruzeiro do Sul anunciou a
compra da também paulistana
Unicid. “Desde o ingresso da
Actis, o grupo já dobrou de ta-
manho”, diz o diretor Fábio Fi-
gueiredo, sem informar o fatu-
ramento da rede.

Consolidação. Ele garante que
as aquisições não vão parar por
aí. “Não deixamos de prospec-
tar novos negócios. No próxi-
mo um ano e meio, devemos
anunciar mais compras.” Para
Figueiredo, a fusão entre Kro-
ton e Anhanguera deve facilitar
novos negócios no setor, já que
as duas companhias terão de fi-
car “fora do jogo” pelos próxi-
mos dois anos para integrar
suas operações. “Isso é bom,
porque ainda existem ótimas
opções no mercado”, afirma.

Entre especialistas e executi-
vos do setor, a Unifran era consi-
derada uma das joias da coroa
no mercado paulista. Com men-
salidades médias no valor de R$
600, a instituição oferece cerca
de 50 cursos de graduação e pós
graduação – nas modalidades
presencial e a distância – entre
eles de Medicina e Engenharia.

A instituição foi fundada em
Franca em 1970 pelos professo-
res Abib Cury e Clovis Ludovi-
ce. Abib vendeu sua participa-
ção de 50% para a Cruzeiro do
Sul e recebeu a totalidade do pa-
gamento em dinheiro. Já Ludo-
vice optou por receber uma par-
te em ações do grupo Cruzeiro
do Sul. Os sócios das duas em-
presas vinham tentando uma
negociação nos últimos três

anos, mas as conversas só engre-
naram há oito meses.

Além da nova unidade em
Franca, o grupo Cruzeiro do Sul
também administra o Centro
Universitário do Distrito Fede-
ral (UDF) e o Centro Universitá-
rio Módulo, em Caraguatatuba,
no litoral de São Paulo. Na capi-
tal paulista, a rede mantém a
Unicid, a Universidade e o Colé-
gio Cruzeiro do Sul.

● Futuro

Faça a escolha certa.
Conheça o Balcão de Anúncios
do Estadão no Shopping Iguatemi
e anuncie!

Horário de atendimento:
Segunda à sábado - 10h00 às 22h00

Domingo - 14h00 às 20h00

“A aquisição é um sinal de
que outros negócios desse
porte vão continuar
acontecendo no setor,
apesar da megafusão”
Carlos Monteiro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2013, Economia & Negócios, p. B18.




