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Balanços Expansão até março leva Kroton a anunciar hoje novas projeções para o lucro líquido e o Ebitda
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A Anhanguera e Kroton devem
apresentar até o fim deste mês os
documentos da fusão para o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade). Dentro de
duas semanas será enviada uma
primeira leva da documentação.

Atualmente há uma “due diligence” (auditoria legal, contábil
e financeira) em andamento,
com previsão para ser concluída
no fim de junho. As informações
estratégicas serão captadas por
uma consultoria externa, que
ainda não foi definida, e haverá
integrantes das duas companhias trabalhando no processo

de integração. Um dos executivos já escolhidos é Ricardo Scavazza, que deixou a presidência da
Anhanguera no dia 30.
Em teleconferência sobre o balanço da Anhanguera ontem, Scavazza destacou que a formalização
da união dos dois maiores grupos
educacionais do país depende de
três passos: a due diligence, a apro-
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Fusão deve ser formalizada ao Cade até o fim do mês
Adriana Meyge e Beth Koike
De São Paulo

CLAUDIO BELLI/VALOR
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o Fies. Até o mês de abril, havia 92,1
mil alunos com o financiamento
do governo federal. Por conta disso, a provisão para débitos duvidosos (PDD) caiu de 6,3% para 5,5%
da receita líquida no primeiro trimestre. “Com o Fies, não há inadimplência e conseguimos reduzir
nosso ‘contas a receber’ [prazo médio de recebimento] de 82 para 80
dias”, disse o diretor de relações
com investidores da Anhanguera.
O grupo fez uma nova projeção
para a geração de caixa após investimento neste ano, de R$ 200 milhões. No ano passado, esse montante foi de R$ 150 milhões.
A Estácio, a primeira companhia do setor a divulgar seus resultados, apresentou avanços relevantes em dois importantes indicadores. O Ebitda do grupo carioca
chegou a R$ 87 milhões, um salto
de 50,4%. O lucro líquido também
foi um dos destaques, com alta de
67%, para R$ 66,6 milhões nos três
primeiros meses do ano.
A Estácio promoveu reajustes
nas mensalidades de 5,8% nos cursos presenciais e 11,6% nos cursos a
distância. E recebeu 117 mil novos
alunos. “Foi a nossa sexta captação
recorde consecutiva e acreditamos
que conseguimos repassar reajustes acima da inflação porque há
um reconhecimento da nossa
marca e ensino”, disse Rogério
Melzi, presidente da Estácio.
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do a aumento de tíquete médio.
Os reajustes de mensalidades dos
cursos presenciais, que representam a maior parte da receita, foram de apenas 2% — abaixo da inflação. Já no ensino a distância, a
alta foi de 7,5%, acima dos índices
gerais de preço. José Augusto Teixeira, diretor de relações com investidores da Anhanguera, atribui a diferença de reajustes ao fato de a companhia ter mais cursos
presenciais em São Paulo, onde a
competitividade é mais acirrada.
O lucro líquido e o Ebitda da
companhia foram impactados por
um investimento 49,4% maior em
marketing, que somou R$ 51,7 milhões no primeiro trimestre deste
ano. Ainda assim, o lucro líquido
aumentou 36%, para R$ 84,3 milhões. Desconsiderando o investimento em marketing, a última linha do balanço seria de R$ 96,3
milhões. O Ebitda atingiu R$ 139,3
milhões, uma alta de 16% ou de
27,3% sem a despesa adicional de
marketing. “Decidimos fazer um
investimento de marketing maior
no começo do ano, que é o período
de maior demanda. Mas no decorrer do ano, a despesa de marketing
continuará representando 8,7% da
nossa receita líquida”, disse Roberto Valério, presidente da Anhanguera desde 30 de abril.
A empresa também aumentou
sua base de alunos estudando com
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O setor de ensino superior deve
repetir em 2013 os bons resultados do ano passado. As três companhias de educação de capital
aberto — Anhanguera, Estácio e
Kroton — tiveram crescimentos expressivos no primeiro trimestre,
período em que ocorre o principal
vestibular e serve como indicativo
de como será o resto do ano.
Entre os grupos de ensino, o melhor desempenho foi disparado o
da Kroton, que anunciou no mês
passado uma fusão com a Anhanguera — o acordo depende ainda
de aprovação do Cade (ver abaixo).
De janeiro a março, a Kroton viu
seu lucro líquido saltar 103,3% e
atingir R$ 172,3 milhões de janeiro
a março. Outro indicador que
avançou de forma significativa foi
o Ebitda (sigla em inglês para lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) que chegou a
R$ 215 milhões, uma alta de 81%.
Diante dos bons resultados, a
companhia mineira anunciará hoje ao mercado uma nova projeção
de crescimento para o lucro líquido e Ebitda este ano. Até então, o
Ebitda previsto era de R$ 500 milhões e o lucro, de R$ 362 milhões.
O grupo também foi o que registrou a maior captação de alunos,
175 mil calouros, o que contribuiu

efetivamente para o aumento da
receita em 47%. A companhia promoveu reajuste de mensalidades
em linha com a inflação.
“Uma conjunção de três fatores
nos levou a esse excelente resultado. Marcas fortes nas praças em
que atuamos, como a Unic no Mato Grosso, a Unopar no Paraná, e a
Uniasselvi em Santa Catarina. Eficiência comercial para divulgar o
Fies e uma demanda forte nas praças em que temos presença”, disse
Rodrigo Galindo, presidente da
Kroton. O grupo tem forte atuação
fora do eixo Rio-São Paulo. Nas outras regiões do país a concorrência
é menos acirrada, o tíquete médio
é mais alto e a taxa de penetração
do ensino superior é menor.
O desempenho da Kroton foi
influenciado ainda pelas aquisições de Uniasselvi e Unirondon,
no ano passado. Mesmo desconsiderando as compras, os resultados foram superiores aos dos rivais. O crescimento orgânico na
base de alunos foi de 25%.
A Anhanguera também se destacou na captação de alunos no
primeiro trimestre. Foram matriculados 166 mil calouros, 13,7%
mais do que um ano antes.
A receita líquida da companhia paulista cresceu na mesma
proporção, atingindo R$ 471,3
milhões, por conta da expansão
das novas matrículas e não devi-
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Resultados sinalizam bom ano para ensino

vação do Cade e a convocação de
assembleia de acionistas das duas
empresas para votar o negócio.
Neste ano, os dois grupos farão
investimentos de R$ 260 milhões.
Esses recursos serão destinados a
tecnologia, bibliotecas, equipamentos, móveis, melhorias prediais, entre outros, segundo Rodrigo Galindo, presidente da Kroton.

Galindo, da Kroton, que registrou a maior captação de alunos, 175 mil

Sala de aula mais cheia

Números dos grupos de ensino no primeiro trimestre
Lucro líquido - R$ milhões

Receita líquida - R$ milhões
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Ebitda
Var. sobre
1º tri/2012

R$ 87 milhões
50,4%

R$ 126,6 milhões
16%

R$ 215 milhões
81%

Margem Ebitda
Var. sobre
1º tri/2012

21,1%
3,6 pp

26,9%
0,7 pp

43%
8,2 pp

Alunos
Var. sobre
1º tri/2012

334 mil
20%

490 mil**
10,2%

519 mil
59%

Novos Alunos

117 mil

166 mil

175 mil

Fies

48,9 mil alunos

86,9 mil alunos

66,4 mil alunos

Fonte: empresas. *Variação sobre 1º tri/2012; ** Desse total, 55,6 mil são alunos de cursos livres

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2013, Empresas, p. B4.
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Protege confirma aquisição da Seaviation
Apoio terrestre
Alberto Komatsu
De São Paulo

Baptista, diretor-geral da Protege: “Estamos há um ano nessa transação”

Após ter sido a primeira operação de aquisição impugnada pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para adequação à nova Lei Antitruste, em
novembro de 2012, o Grupo Protege, um dos maiores em segurança do Brasil, formalizou hoje a
compra de 100% da também brasileira Seaviation (SEA), do setor
de serviços de apoio terrestre em
aeroportos (“ground handling”).
O Cade informou que aprovou o
negócio, com a inclusão de um
cláusula de não competição, no

dia 23 de janeiro. A aquisição da
SEA, cujo valor não foi divulgado,
foi realizada por meio do braço de
“ground handling” do Protege, a
Proair. Com a compra, a marca
Seaviation (SEA) deixa de existir.
O diretor-geral do Grupo Protege, Mário Baptista, afirmou
que o contrato de compra e venda de ações foi assinado há duas
semanas. “Estamos há um ano
nessa transação. Como toda negociação desse porte, é normal
as idas e vindas de advogados. A
única coisa meio fora do padrão
normal foi, quando a gente já
estava quase com o contrato assinado, a regra do Cade mudou”,
disse Baptista. O executivo se referiu à nova Lei Antitruste (nº

12.529), em vigor desde o fim de
maio de 2012.
O executivo recorda que, com
a nova Lei Antitruste, a atuação
do Cade deixou de ser uma “consulta pós-operação para ser prévia”. Em novembro, o conselho
submeteu a aprovação do negócio a uma condição, a de que a
Proair não poderia competir diretamente nos aeroportos onde a
SEA atua. Entre alguns dos serviços das duas companhias está o
carregamento e limpeza de
aviões, atendimento de check-in
e salas VIP, entre outros.
Baptista contou que a Proair
atua em 32 aeroportos brasileiros
e teve de firmar um acordo de não
competição com a SEA em quatro

aeroportos internacionais, Guarulhos (Cumbica), Rio de Janeiro
(Galeão), Brasília e Porto Alegre.
Com o negócio, Baptista estima
que o faturamento da Proair, não
revelado, poderá crescer 15% no
primeiro ano de operações conjuntas. O Protege, mais conhecido
pelos carros-fortes, teve faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2012.
Com a aquisição, a Proair aumenta em duas vezes e meia seu
tamanho e estrutura, estima Baptista. Passará a contar com 4 mil
funcionários, atenderá o checkin de ao menos sete companhias
(antes do negócio era apenas
uma empresa aérea) e ficará responsável por cinco salas VIP (não
administrava nenhuma).
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Ambev avança no plano de
reestruturação societária

Ambev PN x ON
Variações acumuladas - em %
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Bebidas
Daniela Meibak e Andréa Licht
De São Paulo
A Companhia de Bebidas das
Américas (Ambev) anunciou ontem que seus conselhos fiscal e de
administração aprovaram a proposta de incorporação de ações na
operação de reestruturação da empresa. Com a reestruturação acionária, a companhia terá apenas
ações ordinárias, que serão incorporadas pela Ambev S.A.
O estatuto social da Ambev
S.A. será idêntico ao estatuto social da atual companhia, exceto
quanto ao dividendo obrigatório, que passará de 35% para 40%
do lucro líquido ajustado, e à
composição do conselho de administração, que terá dois membros independentes.

A Ambev S.A. terá em seu patrimônio, quando da incorporação, ações de emissão da companhia bem como caixa e outros
ativos e passivos, que, por serem
praticamente equivalentes entre
si, não terão impacto na relação
de substituição na operação.
Cada ação da companhia, seja
ela ordinária ou preferencial, ou
ADR representativo de ação, dará
direito ao recebimento por parte
de seu titular de cinco ações ordinárias de emissão da Ambev S.A.
ou cinco ADRs da Ambev S.A.
Consequentemente, após a incorporação os atuais acionistas serão
titulares da mesma proporção de
ações na Ambev S.A. de que eram
titulares anteriormente.
Para analistas do BTG Pactual,
com a reestruturação societária
da Ambev, parte do quebra-cabeça financeiro da empresa começa

a ser esclarecido. O processo de
reorganização societária foi
anunciado em dezembro.
Segundo relatório do BTG
Pactual, os termos da transação
assumem que a nova AmBev
(chamada AmBev SA) vai incorporar a AmBev “velha” e aumentar o capital total. Em relatório,
o BTG diz que não está claro se a
“nova” AmBev terá capital total
de R $ 127 bilhões (os atuais R $
30 bilhões, mais R $ 97 bilhões
gerados na incorporação da “velha” AmBev) ou R $ 97 bilhões
(atuais R$ 30 bilhões, mais R$ 67
bilhões gerados na incorporação da “velha” AmBev).
“Em nossos cálculos, considerando que haverá aumento de capital em R $ 97 bilhões, a empresa
vai aumentar sua capacidade de
pagamento de juros sobre capital
próprio em R$ 5 bilhões por ano,
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Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data

usando uma taxa de benefício fiscal de 34%, o que equivale a poupança fiscal de R$ 1,7 bilhão por
ano. Este é o lado positivo para o
valor justo do ativo hoje. Esperamos que os investidores recebam
bem a notícia”, diz o BTG .
Apesar da percepção positiva,
os analistas do banco Thiago
Duarte, Fábio Monteiro e Enrico
Grimaldi mantêm classificação
neutra para os papéis da cervejaria por considerarem que as
ações já vinham com desempenho alto desde os resultados divulgados no primeiro trimestre.

H&M e Zara apoiam
acordo em Bangladesh
Moda
Barney Jopson, Richard Milne e
Amy Kazmin
Financial Times, de Nova York,
Estocolmo e Nova Déli
H&M, Inditex, Tesco, Primark e
C&A comprometeram-se a assinar
um acordo para aumentar a segurança nas fábricas de roupas de
Bangladesh, em meio aos seus esforços para conter as repercussões
negativas do desabamento de uma
confecção em 24 de abril, que matou pelo menos 1,1 mil pessoas.
O compromisso foi uma iniciativa de dois grupos trabalhistas. Inclui inspeções de segurança independentes e a exigência
de que as redes de varejo arquem com as despesas de reparos nas fábricas fornecedoras.
Os anúncios indicam que o desabamento do prédio há três semanas resultou em um novo com-

prometimento em relação à segurança por parte de grupos que
compram da indústria têxtil do
país, onde houve uma série de acidentes fatais nos últimos anos.
As empresas que concordaram com o documento estão entre as maiores varejistas da Europa. A Inditex, da Espanha, é dona da rede de moda Zara. A Tesco é líder no mercado de venda
de alimentos no Reino Unido. A
C&A vende roupas de preços
médios por todo o continente.
[A sueca H&M é a maior compradora das fábricas do país].
As redes têm até amanhã para
aderir aos termos propostos pelos
grupos IndustriALL e UNI Global
Union. O cumprimento das regras
deve ser fiscalizado por inspeções
independentes ou até medidas judiciais. Não se determina, no entanto, penalidades para quem infringir suas diretrizes, segundo uma fonte do setor.

