
S&P rebaixa OGX à nível de calote
A agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou o

rating da petroleira OGX, de CCC para CCC-, considerado nível de

calote, baseada na expectativa de que o caixa da empresa não será

suficiente para cumprir compromissos financeiros em seis meses. A

agência Fitch também rebaixou o rating da operadora de

telecomunicações Oi, de BBB para BBB-, com perspectiva negativa.
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Quando Carlos Lazar entrou para a
equipe da Kroton, em 2010, o mer-
cado via o grupo educacional com
bastante desconfiança. Isso por-
que,trimestreapóstrimestre,aem-
presa — que valia pouco mais de R$
500 milhões na bolsa — apresenta-
va desempenho inferior ao prome-
tido. “O maior desafio foi recon-
quistar aconfiança eisso só foipos-
sível quando começamos a entre-
gar os resultados em linha com o
nosso discurso”, explica o diretor
de relações com investidores. “Ao
mesmo tempo, a área de RI passou
a ir a mercado e dar mais informa-
ções.Fomos proativos e apresenta-
mos a companhia”, acrescenta.

Passados três anos, o grupo
vale em torno de R$ 8 bilhões e é

o maior conglomerado educacio-
nal do mundo em número de alu-
nos. Isso porque, em abril, foi
anunciada a fusão com a Anhan-
guera, cujas ações serão incorpo-
radas às da Kroton, assim que o
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) aprovar a
operação.

Não é de se estranhar que, nes-
se período, muitos analistas e in-
vestidores tenham requisitado
contato com a área de RI. Até ju-
nho, foram 25 conference calls,
69 reuniões individuais, duas visi-
tas guiadas e 10 conferências. E os
compromissos não foram apenas
no Brasil. O principal motivo é a
internacionalização do portfólio
de investidores da Kroton. Segun-
do Lazar, 75% dos detentores de
ações são estrangeiros — princi-
palmente dos Estados Unidos.
“Também temos investidores na

Europa e de fundos soberanos do
Oriente Médio”, comenta o execu-
tivo, que participa do conselho de
administração da companhia. “O
melhor é quando você faz uma reu-
nião com possível investidor e me-
ses depois ver que ele entrou para
a base”, destaca.

Neste ano, a expectativa é que
o Kroton Day — evento que reúne
investidores e analistas — já conte
com executivos da Anhanguera.
“Mas não sabemos se vai dar tem-
po”, comenta, acrescentando que
ainda não se sabe qual será a confi-
guração da área de RI depois da fu-
são. Desta vez, a reunião, que em
anos anteriores foi em Salvador e
Londrina, será em São Paulo. “Se
em 2011, nos perguntavam mais
sobre a atuação da Kroton, hoje,
querem saber sobre perspectivas,
competição e resultados, afinal,
muitos nos conhecem.”

São Paulo

De desconhecido a maior do mundo

MurilloConstantino

Em três anos, grupo educacional Kroton deu salto em valor de mercado para R$ 8 bi; segredo foi entregar resultado e atuação de RI

RATING

Lazar:25calls,69reuniõesindividuaise10conferênciasatéjunho
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,19 ago. 2013, Finanças, p. 23.
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