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Em abril deste ano, os gru-
pos Kroton e Anhanguera,
ambos controlados por fun-
dos de investimento e líde-
res no Brasil, uniram suas
operações para formar um
conglomerado com quase 1
milhão de alunos, receita de
R$ 4,3 bilhões e presença em
835 cidades. A operação re-
sultou na incorporação da
Anhanguera pela Kroton e
pôs sob um mesmo “guarda-
chuva” instituições como a
paulista Uniban e a para-
naense Unopar, uma das
principais forças em ensino
à distância no País.

Fotos. Veja a 1ª
sede da Caloi e

propaganda de 1978

A franco-canadense Dorel anun-
ciou ontem a compra de 70% da
fabricante brasileira de bicicle-
tas Caloi, por valor não revela-
do. A aquisição marca a entrada
da Dorel no mercado de bicicle-
tas no País, área em que já atua
no exterior e se diz líder.

A fábrica da Caloi em Manaus
passará a produzir também mar-
cas globais de bicicletas da Do-
rel, como Cannondale, Sch-
winn, Mongoose e GT, para o
mercado nacional e para expor-
tações. A unidade da Caloi em
Manaus é a maior fábrica de bici-
cletas fora da Ásia e produz
atualmente 700 mil unidades

por ano, cerca de 17% do total
da produção nacional em 2012.
“A divisão de bicicletas se tor-
nou um negócio de US$ 1 bilhão
em apenas nove anos e vislum-
bramos um potencial de cresci-
mento muito grande”, disse o
CEO da Dorel, Martin Sch-
wartz, em comunicado.

O atual presidente da Caloi,
Eduardo Musa, continuará no
comando da empresa. Ele passa-
rá a responder pela área de bici-
cletas da Dorel no País.

“Essa parceria é a conclusão
de vários anos de trabalho para
transformar o Brasil em um ver-
dadeiro player no mercado
mundial de bicicletas. A expan-
são das marcas Dorel em nosso
mercado ajudará a suprir as
crescentes demandas do consu-
midor brasileiro por alta quali-
dade, inovação e estilo”, disse
Musa, em comunicado.

Os novos donos elegeram a

América Latina um de seus fo-
cos de expansão. A empresa che-
gou ao Brasil em 2009 com sua
divisão de produtos infantis,
que vende, por exemplo, carri-
nhos e bebê-conforto, a “cadei-
rinha para o carro”. A empresa
tem cerca de 150 funcionários
no Brasil e uma fábrica em Cam-
pos dos Goytacazes, no interior
do Rio. No exterior, a Dorel tam-

bém vende móveis, além de bici-
cletas e artigos infantis.

História. A Caloi nasceu em
1898, quando o imigrante italia-
no começou a importar bicicle-
tas do mercado europeu para
vender no Brasil. Com a dificul-
dade de importar as bicicletas
durante a Segunda Guerra Mun-
dial, a empresa abriu sua fábrica

no Brasil, em 1945.
A família Musa comprou a

empresa em 1999, em um mo-
mento em que a companhia pas-
sava por uma grave crise. Com a
nova gestão, a companhia cres-
ceu e chegou a ser dona de meta-
dedo mercado brasileiro de bici-
cletas – hoje detém 17% da pro-
dução nacional.

O mercado foi pressionado

nos últimos anos pela chegada
dos importados asiáticos e a
produção nacional caiu de 5,3
milhões de unidades, em 2007,
para 4,17 milhões em 2012, se-
gundo dados da Abraciclo, asso-
ciação que representa fabrican-
tes de motos e bicicletas.

As importações atingiram
327.590 unidades em 2012, nú-
mero bem acima das 25 mil re-
gistradas em 2007. O oposto
aconteceu com as exportações.
Em 2012, apenas 3.131 bicicletas
foram vendidas ao exterior, nú-
mero bem abaixo das 19,7 mil
unidades exportadas em 2007 e
das 33,6 mil em 2006.

A indústria nacional reagiu,
entre elas, a Caloi. Musa liderou
um movimento para convencer
o governo a adotar uma política
industrial para o setor e barrar
os importados. O pleito foi aten-
dido em 2011, ainda que parcial-
mente, quando o governo ele-
vou o imposto de importação
de bicicletas de 20% para 35%.

Naiana Oscar

Uma das instituições de ensi-
no superior privado mais co-
biçadas do mercado, a paulis-
tana FMU, foi vendida, por
R$ 1 bilhão, para a rede ameri-
cana Laureate, que já é dona
da Anhembi Morumbi. O ne-
gócio, que vinha sendo costu-
rado há quase um ano, será
anunciado oficialmente hoje.
Essa é a maior transação reali-
zada no setor desde a fusão
que criou, em abril, o maior
grupo de educação superior
do mundo, com a união de
Kroton e Anhanguera.

Fundada em 1968 pelo advo-
gado Edevaldo Alves da Silva –
ex-secretáriode governo de Pau-
lo Maluf e de Celso Pitta e hoje
um octogenário –, a FMU tem
cerca de 90 mil alunos e fatura-
mento bruto estimado para es-
te ano de R$ 450 milhões. Embo-
ra não esteja no topo do ranking
das maiores instituições priva-
das do País, a FMU sempre des-
pertou o interesse dos concor-
rentes por ser uma marca forte
nomercado mais importantepa-
ra o setor de educação. Ela tem
em torno de 40 prédios só na
cidade de São Paulo.

Em 2008, a instituição come-
çou uma guinada. Os donos con-
trataram um grupo de executi-
vosda concorrente Uninove, en-
tre eles Arthur Sperandéo de
Macedo, para promover uma

reestruturação que tirasse a re-
de da estagnação. A FMU, que
tinha como carro-chefe o curso
de Direito e foi criada para aten-
der o público das classes A e B,
decidiureduzir o preço das men-
salidades em 25% para atrair alu-
nos com renda mais baixa.

A empresa, que antes disputa-
va universitários com institui-
ções como PUC e Mackenzie,
passou a concorrer diretamen-
te com redes mais populares, co-

mo a Anhanguera. “Isso deixou
a empresa ainda mais interes-
sante”, disse um executivo do
setor. O problema é que o dono
não tinha interesse de vender.
“O professor Edevaldo fazia
questão de dizer que não queria
se desfazer do negócio”, disse
um ex-funcionário da FMU.
“Mas os filhos queriam e acaba-
ram convencendo o pai.”

A venda para a Laureate inclui
todas as unidades da FMU em

São Paulo:FaculdadesMetropo-
litanas Unidas (FMU), Faculda-
des Integradas de São Paulo
(Fisp)e Fiam-Faam Centro Uni-
versitário.Aaquisiçãonão envol-
veoCentroUniversitário deBra-
sília (UniCEUB), no qual o fun-
dador têm 50% de participação.
Procuradas, Laureate e FMU
não comentaram o negócio.

Segundo fontes do mercado,
outro potencial comprador que
chegou a sondar a FMU foi o

americano Apollo Group. Há
anos, a empresa tem tentado en-
trar no Brasil, sem sucesso.

Americanos. Essa é a 12ª aqui-
sição da Laureate no Brasil. Os
americanos entraram no Brasil
em 2005, comprando uma fatia
da Anhembi Morumbi, do pro-
fessor Gabriel Rodrigues. O ne-
gócio é visto no setor como um
dos primeiros na onda de conso-
lidação que tomou conta do seg-

mento de ensino superior priva-
do no Brasil nos últimos anos –
capitaneada por empresas con-
troladas por fundos de private
equity. A própria Laureate, com
750 mil alunos em 29 países,
tem entre seus sócios o mega
fundo de investimento america-
no KKR.

Embora seja mais lenta do
que as concorrentes no proces-
so de consolidação, a Laureate
já adquiriu outras 11 institui-
ções de ensino superior em oito
Estados do País, entre elas a Bu-
siness School São Paulo e a Uni-
versidade de Salvador. Só na ex-
pansão da Anhembi os america-
nos investiram R$ 120 milhões.

No início deste ano, a Laurea-
te passou a deter 100% do capi-
tal da Anhembi Morumbi (até
então, ela tinha apenas 51%).
Na época, o presidente da Lau-
reate Brasil, José Roberto Lou-
reiro afirmou que novas aquisi-
ções estavam nos planos da
companhia. O executivo desta-
cou que a estratégia era buscar
escolas de boa reputação em
suas regiões.

Com a aquisição da FMU pela
Laureate, reduzem-se as opções
de grandes empresas de educa-
ção que ainda não foram com-
pradas pelas principais consoli-
dadoras do setor. A São Judas,
também de São Paulo, é uma das
mais assediadas pelos concor-
rentes, junto com Unip e Unino-
ve. / COLABOROU DAYANNE SOUSA
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Empresa canadense
compra o controle
da brasileira Caloi

Grupo americano, dono da Anhembi
Morumbi, compra FMU por R$ 1 bi

www.estadao.com.br/e/caloi
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À vista R$ 3.070. Base US$ 1.330. Passagem 
aérea ida e volta, hospedagem no Hotel Red 
Roof Inn Airport Miami com café da manhã.

Las Vegas 8 dias - Saídas diárias 
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À vista R$ 3.270. Base US$ 1.415. 
Passagem aérea ida e volta, hospedagem 
no Hotel Flamingo.

Nova York 8 dias - Saídas diárias 
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À vista R$ 4.590. Base US$ 1.987. 
Passagem aérea ida e volta, hospedagem 
no Hotel St Giles The Court.
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À vista R$ 2.690. Base US$ 1.166. 
Passagem aérea ida e volta, hospedagem 
no Hotel Maingate Lakeside.
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HIPER D’AVÓ ORATÓRIO .............................2143-6200

HIPER D’AVÓ SÃO MIGUEL .......................... 2058-1657
HIPER NEGREIROS PONTE RASA .................2046-2668
HORTO FLORESTAL ..................................... 2261-3878
LIBERDADE ................................................ 3209-0909

MAIS SHOPPING LARGO 13 ........................5546-2888
SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) ....... 2191-8700
SÃO CAETANO DO SUL ................................3636-3450
SHOPPING CENTRAL PLAZA ....................... 2914-3355

SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE ............. 2078-7979
SHOPPING MOGI DAS CRUZES .................... 4799-2166
TATUAPÉ APUCARANA ...............................2093-2093
XV DE NOVEMBRO ...................................... 3101-3661

ESTADOS UNIDOS EM PROMOÇÃO NA CVC
OFERTAS VOANDO AMERICAN AIRLINES COM CÂMBIO REDUZIDO A R$ 2,31

Dorel adquiriu 70% da
fabricante, mas mantém
Eduardo Musa como
CEO; fábrica de Manaus
produzirá novos modelos

Fusão de
líderes

Educação. Com a aquisição, que será anunciada oficialmente hoje, a Laureate passa a contabilizar mais de 200 mil alunos no País;
essa é a primeira grande transação no setor de educação desde a fusão de Kroton e Anhanguera, realizada em abril deste ano

● A produção de bicicletas no Brasil caiu 20% nos últimos quatro anos 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B11.




