
As quatro empresas
representantes do setor
na bolsa brasileira
atualmente - Abril
Educação, Kroton,
Anhanguera e Estácio -
estão sendo negociadas
com os múltiplos mais
altos da história”
BrunoSaraiva
Diretor do Bank of America

Apesar da queda de quase 20% da
bolsa neste ano e da piora do hu-
mor dos investidores internacio-
nais com mercados emergentes
nos últimos dias, que levou ao
adiamento da oferta bilionária da
Votorantim Cimentos, o diretor
da área de investment banking do
Bank of America Merrill Lynch
(BofA), Bruno Saraiva, continua
otimista com as perspectivas para
o setor de educação na bolsa de va-
lores. “É um mundo à parte”, diz.

O banco está atualmente envol-
vido com duas operações de ofer-
ta inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) - em uma delas, é o lí-
der do sindicato de bancos, infor-
mou Saraiva, sem revelar os no-
mes das empresas. “O negócio de-
ve ir à mercado em setembro,
após as férias de verão no hemisfé-
rio norte, quando normalmente
se abre uma janela de oportunida-
de para as captações”, diz. Juntas,
as duas operações devem captar
aproximadamente R$ 1,5 bilhão.
“Além dessas, outros dois negó-
cios devem sair na virada deste
ano para o próximo - as empresas
já começaram a se preparar.

Segundo o executivo, as quatro
empresas representantes do setor
na bolsa atualmente - Abril Educa-
ção, Kroton, Anhanguera e Está-
cio - estão sendo negociadas com
os múltiplos mais altos da história
- tanto em termos mundiais quan-
to locais. Enquanto o Ibovespa
caiu cerca de 20% no ano, a
Anhanguera acumula alta de
15,5%, a Kroton, de 39%, a Está-
cio, de 21% e a Abril Educação, de
7,8%. “As perspectivas conti-

nuam boas e os empresários e fun-
dadores querem capitalizar”.

Movimentos de consolidação
também continuam no radar.
Aliás, segundo Saraiva, a consoli-
dação esta só começando. “Os
principais players não têm 20%
do mercado”. Hoje há quatro com-
panhias listadas - três são de ensi-
no universitário; e a Abril é do se-
tor de ensino básico e médio. “Há
várias conversas em andamento,
e o BofA participa de duas delas -
de grandes companhias se fundin-
do ou comprando menores”.

Não é de hoje que o BofA elegeu
o setor como um dos favoritos pa-

ra atuar no Brasil. O banco partici-
pou de 7 das 11 ofertas de ações
desde 2007 - todas as da Anhan-
guera (além do IPO de R$ 400 mi-
lhões, mais três follow ons); e do
IPO da Kroton. Neste ano, até ago-
ra aconteceram duas operações
no setor: o follow on da Abril Edu-
cação em abril (no valor de R$
500 milhões) e o da Estácio, em ja-
neiro, no valor de R$ 700 milhões.

A fusão Anhanguera / Kroton,
em abril, já era esperada, foi esta-
belecida uma relação de troca a
mercado juntando as duas compa-
nhias. A nova companhia vai fi-
car sob a gestão da Kroton, que

passou a ser a maior do mundo
em educação, com valor de mer-
cado de mais ou menos R$ 11 bi-
lhões a R$ 12 bilhões.

 Há seis anos, o setor de educa-
ção era inexistente para o merca-
do de capitais no Brasil; três anos
atrás, só haviam empresas peque-
nas. O primeiro investimento rele-
vante foi do Pátria na Anhangue-
ra, como private equity, em 2004
- depois a empresa foi para a bolsa
em 2007. “Percebeu-se naquele
momento um mercado superfrag-
mentado com possibilidade de
consolidação”, diz Saraiva.

O BofA liderou o esforço desses
IPOs; depois, o fundo estrangeiro
de private equity Advent Interna-
cional entrou na Kroton, e em
2008 a GP Investments, na Está-
cio. Naturalmente, as três se torna-
ram as consolidadoras do setor.
Os fundos de private equity come-
çaram a acelerar o crescimento
via aquisições e todas as empresas
foram listadas na bolsa. De lá para
cá, elas vieram dominando o mer-
cado fazendo aquisições de univer-
sidades pequenas e grandes.

“De dois anos para cá o setor te-
ve um novo boom, pelo relança-
mento do Fies, modalidade de cré-
dito de longo prazo que é uma ré-
plica do financiamento estudantil
que deu certo nos Estados Unidos
na década de 70”, diz o executivo.
O ingresso de alunos começou a
aumentar, as companhias volta-
ram a crescer de forma acelerada
e os movimentos de consolidação
se fortaleceram.

“A educação é por natureza re-
siliente, um dos últimos itens que
o consumidor corta. E até agora, o
governo não cortou o Fies, princi-
pal pilar de sustentação do cresci-
mento do setor aqui”, lembra.

“

Léa De Luca
lluca@brasileconomico.com.br

O ouro registrou a maior queda
das últimas quatro semanas, de-
pois que o presidente do banco
central dos Estados Unidos, Ben
Bernanke, afirmou que pode redu-
zir o passo do afrouxamento mo-
netário ainda em 2013. Com o re-
cuo de 1,23% registrado ontem pe-
lo contrato mais líquido da bolsa
americana para US$ 1350 a onça

troy, a commodity ficou em uma
situação ainda mais delicada: no
ano, o metal registra queda de
18%. No Brasil, o recuo chega a
12,42%, o que configura 2013 co-
mo o pior ano para o ouro desde o
estopim da crise econômica. Em
2008, o metal registrou alta de
32%, seguido de uma queda de
3%, em 2009. Voltou a ter valoriza-
ção de 32%, em 2011, e de 15,8%,
em 2012. “Mesmo assim, a rentabi-
lidade acumulada no período é de
98,14%, enquanto o CDI, por
exemplo, registra alta de 69%”,
afirma Ernesto Rahmani, sócio di-

retor do Grupo Tática.
A queda do ouro se acentuou

em 12 de abril, quando a commodi-
ty entrou em tendência de baixa
(bear market) e o preço chegou a
recuar 9,3%. A explicação é que al-
gunsinvestidores perderam acren-
ça no metal como reserva de valor,
em meio a uma expectativa de me-
lhora da economia americana.
“No Brasil, não deu tempo da deci-
são do Fed ter impactos sobre os
preços. Houve apenas dois negó-
cios e o ouro fechou praticamente
estável”, acrescenta o especialista.

“A noticia que a economia ame-

ricana está se recuperando e por-
tanto começando a andar por si
própria é o lado bom. O lado ruim
é o desarme dos programas que
mostra que esse movimento de
compra de estímulos está chegan-
do perto do fim. Há todos os sinais
de que está terminando e os inves-
tidores tentam antecipar nova rea-
lidade. Todos os ativos tentam se
precificar nesse novo ambiente.”

O Fundo de Ouro SPDR, que
é o maior negociado em bolsa
do mundo, caiu 26% neste ano,
para o menor nível desde feve-
reiro de 2009. A queda causou

perdas de US$ 29 bilhões no va-
lor do fundo.

Desde 2008, o ouro saltou
55%, atingindo um recorde histó-
rico de US $ 1,923.70, em setem-
bro de 2011, quando o FED reduziu
os custos dos empréstimos para
um valor mínimo histórico com o
intuito de fortalecer a economia.

“O ouro se configura como
proteção à volatilidade, é um
instrumento ótimo para evitar a
turbulência. Neste cenário de
dólar subindo, a commodity po-
de voltar a ser uma opção”, diz.
NatáliaFlach, com Bloomberg
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Ouro tem o pior ano desde a crise
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BofA fará dois IPOs de educação

Contrato mais líquido nos
EUA tem queda de 1,23%
no dia. No ano, queda
chega a 18%

MurilloConstantino

Diretor da área de banco de investimentos diz que setor sofreu menos que a bolsa e que demanda continua

Saraiva,doBofA,dizqueháduasfusõeseaquisiçõesnoradar:“Consolidaçãoestásócomeçando”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Finanças, p. 24.




