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Controle familiar Após perda do pai e do irmão, Manuella
lidera processo de mudanças e empresa cresce mais rápido

Herdeira transforma
a gestão da fabricante
de filtros Europa
Adriana Mattos
De São Paulo

Quando o comando da fabri-
cante de filtros de água Europa, a
maior do setor no país, com R$ 200
milhões em vendas ao ano, caiu no
colo da advogada recém-iniciada
na carreira, Manuella Curti de Sou-
za, filha do fundador Dácio Múcio
de Souza, enfrentou uma situação
completamente inesperada. A tra-
gédia familiar da perda do pai e do
irmão em um intervalo de apenas
seis meses levou Manuella, com
então 26 anos, a tomar uma deci-
são — ao lado da mãe, Sueli Curti, e
da irmã, Nathalia: manter a com-
panhia sob o controle da família. E
ficar à frente do negócio. O proble-
ma é que Manuella não estava
pronta para isso.

O irmão Dácio Múcio de Souza
Júnior era o sucessor. Ocuparia a
cadeira do pai, doente de câncer.
Em dezembro de 2009, Dácio foi
assassinado durante uma discus-
são com um segurança numa pa-
daria em São Paulo. Em julho de
2010, o pai falecia de câncer, aos 64
anos. Na época a companhia, fun-

dada em 1984, estava sendo son-
dada por empresas estrangeiras
interessadas em comprar o negó-
cio, algo recorrente na história do
grupo. A ideia de uma associação
ou venda foi deixada de lado e Ma-
nuella e o sócio Antonio Carlos Ca-
margo decidiram tocar a operação
— ela na presidência. Camargo
continuou na diretoria industrial.

Manuella contratou uma con-
sultoria, cujo nome ela não revela,
para mudar a forma como a em-
presa era conduzida e abrir espaço
para uma expansão mais rápida.
Entre 2009 e 2011, as vendas cres-
ceram 5% ao ano, em média. “Fo i
um desgaste emocional enorme.
Eu acho que a perda [do pai] aca-
bou me dando coragem de fazer o
que era preciso”, diz.

Com gestão centralizada nas
mãos de Múcio de Souza e Camar-
go, a Europa tinha apenas um dire-
tor administrativo e financeiro,
Carlos Quioshi Yasumura, com 18
anos de casa. Todo papel que circu-
lava pela empresa era assinado por
Múcio de Souza. “Quando cheguei
[na empresa], transferiram o que
meu pai fazia para mim. Certa vez

me pediram para decidir algo de
uma ação de marketing, liguei no
gerente da área e perguntei o que
ele achava. E ele não sabia dizer”,
conta Manuella. “Tivemos que mu-
dar a cultura e fazê-los entender
que eu não era meu pai. Que tería-
mos que trazer todo mundo para
discutir e tomar decisões ”, afirma
a empresária, hoje com 29 anos.

A empresa mudou de sede neste
ano, está analisando a criação de
novos comitês e faz ainda em 2013
uma mudança no conselho de ad-
ministração, criado em 2011.

O prédio alugado da sede ante-
rior, com 10 andares na região da
avenida Paulista, foi devolvido
neste ano e agora a Europa ocupa
quatro andares em outro prédio
na mesma região. Mudaram por-
que perceberam que pagavam alu-
guel por um espaço ocioso. “Os
funcionários não se viam. Eu pode-
ria passar uma semana inteira sem
ver ninguém do telemarketing se
não quisesse”.

Cinco diretores foram contrata-
dos nos últimos tempos, com a
criação de funções que não exis-
tiam, como diretoria de recursos

humanos e diretoria comercial. Os
primeiros foram contratados em
2011 e há dois meses, aconteceu
uma última admissão. Um comitê
inédito para a empresa também
está para ser montado neste ano,
na área de produtos. A companhia
diz que é líder na área de purifica-
dores de água, seguida pela Loren -
zetti, mas não há estatísticas ofi-
ciais desse segmento no país.

O conselho de administração
formado por membros da família,
pelo sócio Camargo e pelo empre-
sário Wilson Poit (dono da Poit
Energia), teve uma baixa, com a
saída de Poit. Ele deixou o cargo há
três meses para ocupar outras fun-
ções profissionais, e um novo
membro será escolhido neste ano.

Entre as estratégias, o comando

da Europa analisa o início da ven-
da on-line de produtos em 2014.
Também deve montar uma maior
estrutura de operação no Nordeste
e no Centro-Oeste nos próximos
anos. Neste momento, o grupo
planeja contratar um grupo de
cinco revendedores da marca para
o Nordeste, onde a presença da
empresa é muito discreta.

Acordos estão sendo costurados
para ter quiosques em lojas de va-
rejo. A meta é chegar a 95 quios-
ques ao fim de 2013. O grupo tem
170 distribuidores, que vendem os
oito modelos produzidos em duas
fábricas, em Guarulhos (SP).

São movimentos cruciais, dian-
te de uma concorrência que já se
estabeleceu e quer uma fatia do
mercado. Electrolux, Brastemp (da

Whirlpool) e Pureit (Unilever) co-
meçaram a explorar o mercado
nos últimos três anos.

Manuella não informa nível
de rentabilidade ou lucro após
as mudanças na gestão. Informa
apenas que prevê aumento de
10% a 15% nas vendas neste ano,
para algo em torno de R$ 220
milhões. A média de 2009 a
2011 foi de 5%.

A Europa está profissionaliza-
da e mais enxuta, e Manuella diz
que a família não pensa em ven-
der a companhia. “Não estou to-
cando isso para vender [a empre-
sa]. Cresci aqui e isso virou parte
de mim. Claro que olhamos to-
das as possibilidade, e a empresa
é mais do que eu e minha família.
Mas esse não é o plano agora”.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Manuella Curti de Souza, principal executiva da Europa, perdeu o pai e o irmão: “Foi um desgaste emocional enorme”

Com novos
cont ratos,
Dufry amplia
invest imento
Varejo de viagem
Letícia Casado
De São Paulo

A suíça Dufry, que opera lojas
em aeroportos, informou ontem
que assinou contratos de 10
anos com aeroportos de São
Paulo (Guarulhos), Brasília,
Campinas, Natal e Goiânia. Se-
rão investidos nos novos proje-
tos aproximadamente de US$
250 milhões a US$ 270 milhões.

O montante inclui gastos com
aumento das áreas de vendas, ca-
pital de giro e valores relaciona-
dos à uma joint venture formada
com o grupo Brasif, que será a
“plataforma para desenvolver o
segmento duty free [de varejo de
viagem] no Brasil a partir de ago-
r a”. Segundo comunicado da
companhia suíça, a Dufry terá
uma participação inicial de 60%
na parceria, que pode ser elevada
para 80% até o fim de 2014. O
acordo ainda depende de apro-
vação do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Cade).

Os novos contratos permitirão
que a empresa opere uma área to-
tal de vendas de 19.702 m², quan-
do os projetos de expansão desses
aeroportos estiverem concluídos
— impulsionados, principalmen-
te, pela primeira rodada de privati-
zações do setor no Brasil. De acor-
do com a companhia, isso signifi-
cará “um aumento de 13.626 m²
em comparação com os 6.076
m²[operados pela companhia]
anteriores à privatização”.

Entre as operações firmadas, a
maior foi a fechada com a GRU
Airport, concessionária do Aero-
porto Internacional de Guaru-
lhos, para seu novo terminal,
com inauguração prevista para
2014. O contrato foi assinado em
1o de setembro.

Também participava da concor-
rência em Guarulhos a rival espa-
nhola World Duty Free Group, que
chegou ao Brasil no ano passado,
ao vencer licitação para operar as
lojas “duty free” do aeroporto in-
ternacional de Belém.

Ensino
Beth Koike e Tatiane Bortolozi
De São Paulo

Mesmo com atual cenário ma-
croeconômico mais desafiador,
duas companhias de ensino
apresentam à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) pedido de
oferta inicial de ações: Anima,
ontem, e a Ser Educacional, na
terça-feira da semana passada.

Ambas pretendem levantar re-
cursos na bolsa para financiar
aquisições. As duas farão ofertas

primária, em que os recursos vão
para o caixa, e secundária, quan-
do os controladores vendem par-
ticipação no capital da empresa.

No grupo mineiro Anima, o
maior acionista é a gestora BR Edu-
cacional, que detém uma fatia de
30,54% após ter feito um aporte de
R$ 100 milhões. O restante está nas
mãos dos fundadores. Com 50 mil
alunos, uma das metas do Anima é
atingir 100 mil matrículas em
2017. No primeiro semestre deste
ano, o lucro líquido somou R$ 30,2
milhões, um aumento de 67,4% em
relação a igual período de 2012.

Já o Ser Educacional, dono da
universidade Maurício de Nassau
no Recife, tem planos de usar os
recursos do IPO para implemen-
tar o ensino a distância e adquirir
imóveis para novas escolas, além
das aquisições.

Um dos atrativos da Maurício de
Nassau é a sua margem Ebitda de
39%. Trata-se do maior indicador
do setor de educação no país. Nos
seis primeiros meses, a companhia
apurou lucro líquido de R$ 68,8
milhões e receita líquida de R$
220,6 milhões. O grupo conta com
23 unidades e 76 mil alunos.

Anima e Ser vão na esteira do
crescimento de Kroton, Anhan -
guera, Estácio e Abril Educação
que já têm capital aberto e regis-
tram desde o ano passado desem-
penho acima da média da bolsa.

Dois fatores contribuem para
a boa performance do setor. Um
deles é o segmento de ensino a
distância, cujo número de alu-
nos saltou de 50 mil em 2003
para cerca de 1 milhão no ano
passado. O outro fator é o Fies,
financiamento estudantil do go-
verno federal que cobra juros de
apenas 3,4% ao ano. Com o Fies,

houve uma retomada na procu-
ra dos cursos presenciais de gra-
duação a partir de 2010. Em
2009, o setor patinava.

Além disso, apenas 20% da po-
pulação com idade entre 18 e 24
anos está na faculdade e há ainda
um grande contingente de pessoas
acima desta faixa etária que termi-
nou o ensino médio, mas não tem
curso superior. Um dos desafios do
governo e, consequentemente
uma preocupação para o setor, é
que o número de alunos que con-
cluiu o ensino médio cresceu ape-
nas ,03% entre 2011 e 2012.

Anima e Ser Educacional fazem pedido de IPO

Até 2017, a Pague Menos pre-
tende atingir mil lojas no país,
ante as 630 atuais. Para tanto,
planeja investir cerca de R$ 800
milhões, com parte do dinheiro
aplicado na compra de imóveis
que serão usados para os pontos
de venda — a ideia é que essas lo-
jas cheguem a 50% do total. Hoje,
representam 35% da rede.

Terceira maior bandeira de dro-
garias do Brasil em receita e única
com presença em todos os Estados,

a companhia também afasta a pos-
sibilidade de adquirir rivais para
ganhar musculatura, estratégia
adotada por suas maiores compe-
tidoras nos últimos anos.

“Nosso crescimento sempre foi
orgânico e por enquanto a nossa
estratégia é continuar assim”, disse
Queirós. Com uma geração de cai-
xa de R$ 100 milhões a R$ 120 mi-
lhões por ano, a empresa dispõe de
recursos para financiar sua expan-
são, por enquanto, disse ele.

Para complementar esse mon-
tante, a empresa considera fazer
uma nova emissão de debêntures.
“Temos crédito muito bom e isso
significa que podemos conseguir
dinheiro mais barato. Talvez no
próximo ano, a partir de maio, a
gente vá precisar”, afirmou.

Já a estreia na Bovespa não de-
ve acontecer tão cedo. “Os gran-
des investidores devem voltar a
olhar para os IPOs no fim de
2014, início de 2015”, disse.

Pague Menos avalia emitir debêntures em 2014Curtas

Advent e Kroton
A gestora americana Advent

vendeu ontem 5 milhões de ações
da Kroton, a R$ 31,05. O montante
representa 1,8% do capital da com-
panhia de educação, segundo o
Valor apurou. Com a operação, a
Advent levantou cerca de R$ 200
milhões. No total, a Kroton movi-
mentou R$ 393 milhões, a terceira
maior negociação da bolsa, per-
dendo apenas para Va l e e Petro -
bras. Na transação, a gestora se
desfez de 25% de sua participação
na Kroton, mas ainda assim conti-
nua como maior acionista com
uma fatia de 7,8%. Por conta dessa
operação, os papéis das empresas
de educação registraram forte
queda. A Kroton fechou em baixa
de 5,47%, a Anhanguera caiu
6,42%% e E s t á c i o, cedeu 2,84%.

Material de construção
A Associação Nacional dos Co-

merciantes de Material de Cons-
trução (Anamaco) reduziu de 6,5%
para 4,5% a previsão de crescimen-
to nas vendas do segmento no va-
rejo em 2013. Segundo o presi-
dente da entidade, Cláudio Conz,
a revisão deveu-se aos “índices
apresentados pelo setor ao longo
do ano” e vem na esteira do de-
sempenho negativo de agosto. No
mês passado, as vendas do varejo
de material de construção tiveram
queda de 1,5% na comparação
mensal. Frente a agosto de 2012, o
recuo foi de 2%. No acumulado
dos oito meses do ano, contudo,
houve expansão de 2,5%.

Fa r m á c i a s
Reuters, de São Paulo

Após desistir de se listar na bolsa
em 2012, a rede de farmácias Pa -
gue Menos avalia que ainda não é
hora de retomar o plano e conside-
ra uma nova emissão de debêntu-
res para fazer frente ao seu plano
de investimentos, disse o presiden-
te e controlador da empresa, Fran-
cisco Deusmar de Queirós.

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Mas para começar ou melhorar
a sua empresa, até um especialista precisa de especialistas em pequenos negócios.
Vai empreender?Vai ampliar?Vai inovar? Conte com o Sebrae.
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Como vai? Somos o Sebrae.

Especialistas em pequenos negócios.

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 set. 2013, Empresas, p. B5.




