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Negócios Em 2014. Facebook vai investir
na ‘segunda tela’
www.estadao.com.br/e/segundatela

Gabriela Forlin
Beth Moreira

Os setores de consumo e finan-
ceiro são os que mais devem ga-
nhar peso no Ibovespa com a
nova metodologia anunciada
pela Bolsa, segundo cálculos de
bancos e corretoras. As ações or-
dinárias de grandes empresas
como Petrobrás e Vale também
terão peso maior no índice. Des-
sa forma, o desempenho do indi-
cador reformulado deve refletir
melhor o mercado de capitais
brasileiro, de acordo com agen-
tes do setor ouvidos pelo Broad-
cast, serviço em tempo real da
Agência Estado.

O presidente da Bolsa, Ede-
mir Pinto, disse que a mudança
da metodologia foi “uma das de-
cisões mais importantes e mais
difíceis dos últimos 20 anos”.
Ele reforçou que a Bolsa tem fei-
to o trabalho ao longo de prati-
camente um ano e destacou
que a crise nas empresas de Ei-
ke Batista não foi o que motivou
as alterações.

Ainda assim, uma nova regra
determina que ações classifica-
das como penny stocks (que va-
lem menos de R$ 1) não pode-
rão compor o índice, o que afeta
diretamente os papéis da OGX,

que fecharam o pregão de on-
tem negociados a R$ 0,39. A nor-
ma vale desde já. Ou seja, na pró-
xima reavaliação, em 6 de janei-
ro, os papéis que não chegarem
no valor mínimo de R$ 1 não se-
rão elegíveis para compor o índi-
ce. Para se adequar à norma, a
OGX, por exemplo, teria que fa-
zer um agrupamento de ações.

Conforme as novas regras, os
ativos serão ponderados pelo
valor de mercado de seus pa-
péis em circulação, sendo que a
participação dos ativos de uma
companhia no Ibovespa não po-
derá ser superior a 20%. Na me-
todologia vigente, o valor de
mercado da empresa não tem
peso no balanceamento da car-
teira, prevalecendo a liquidez.

As mudanças serão implanta-
das em duas etapas: a carteira
que vigorará de janeiro a abril
de 2014 será obtida a partir da
média das ponderações defini-
das com base na metodologia
anterior e na nova. Apenas a par-
tir de maio de 2014 é que a pon-
deração do Ibovespa será reali-
zada exclusivamente com base
na nova metodologia.

Cálculos do Itaú BBA indi-
cam que empresas de consumo
que trabalham com produtos es-
senciais, como Ambev, Brasil
Foods e Pão de Açúcar, devem
elevar o peso na carteira dos
atuais 9,3% para 12,8%, o que re-
presenta um avanço de 3,5 pon-
tos porcentuais. Já o setor finan-
ceiro deve elevar a participação
de 21,7% para 24,9%, um ganho
de 3,3 pontos porcentuais.

Na avaliação do Credit Suis-
se os setores que mais devem
perder peso na carteira são os
de construção caindo de 10% pa-
ra 3%. O Itaú BBA, por sua vez,
observa que empresas que
atuam com bens supérfluos de-
vem reduzir sua participação de
11,9% para 8,8%, enquanto em-
presas de commodities devem
passar de 22,6% para 20,5%. O
setor de saúde deve cair de
0,6% para 0,4%, enquanto o seg-
mento industrial recua de 5%
para 4,9%.

Os analistas Stephen H. Gra-
ham e Fernando Siqueira, do Ci-
tibank, destacam ainda que
além de OGX e construtoras,
que terão seu peso reduzido
drasticamente, as siderúrgicas
também devem ter menos re-
presentatividade no índice sob
a nova metodologia e poderão
até ter uma exclusão, que é o
caso de Usiminas ON.

Apesar das apostas do merca-
do, a BM&FBovespa não espera
que o aperfeiçoamento do Ibo-
vespa gere uma mudança signifi-
cativa na quantidade de empre-
sas incluídas no índice. Atual-
mente, o Ibovespa conta com
73 ativos e 67 empresas. De acor-
do com o diretor executivo de
Produtos e de Relações com In-
vestidores da Bolsa, Eduardo
Guardia, a mudança que ocorre-
rá é na composição da participa-
ção das empresas.

As novas regras da BM&FBo-
vespa preveem, em relação aos
critérios de inclusão, que os pa-
péis devem fazer parte do total

de 85% mais negociado na Bol-
sa, acima dos 80% vigentes.
Além disso, a ação deverá ser ne-
gociada em 95% dos pregões no
período de vigência das três car-
teiras anteriores (também aci-
ma dos 80% atuais).

Outra decisão importante é a
que prevê a exclusão de ações
de empresas em situações de fa-
lência ou recuperação judicial.

Fundos. Em princípio, o aper-
feiçoamento da metodologia
do Ibovespa não deve provocar
grandes movimentos nas cartei-
ras de fundos de ações, segundo
gestores ouvidos pelo Broad-
cast. Otávio Vieira, da Fides As-
set, afirma que primeiro haverá
uma análise muito detalhada
das ações que ganharão ou per-
derão peso no índice e das que
vão entrar ou sair. Só depois é
que as carteiras começaram a
ser ajustadas.

“Em princípio, não devemos
ver nenhum impacto radical. Se-
rá uma mudança gradual, até
porque, na prática, as altera-
ções só vigoram no ano que
vem”, diz o vice-presidente da
área de Investimentos da
Mapfre, Eliseo Viciana. Segun-
do ele, os ajustes serão feitos as-
sim justamente para evitar dis-
torções dos preços dos papéis.

“A ideia da maior parte dos
gestores é fazer tudo gradativa-
mente para evitar distorções
dos preços das ações”, destaca.

O gerente executivo de fun-
dos de ações da BB DTVM, Jor-
ge Ricca, diz que há grande pro-
babilidade de que os fundos in-
dexados não façam nenhuma al-
teração significativa até o fim
do ano. “Isso porque, até dezem-
bro, o Ibovespa com o qual va-
mos trabalhar é o que está aí ho-
je.” / COLABOROU ALINE BRONZATI

‘Novo’ Ibovespa terá mais ações de
consumo e menos de construção

● O primeiro contato de Chaim
Zaher com a área de educação
foi na década de 60, quando ele
começou a trabalhar como bedel
de um pequeno colégio de Araça-
tuba, no interior de São Paulo.
Formando em Direito e Pedago-
gia, nos anos 70, ele se tornou
franqueado do cursinho Objetivo,
do empresário João Carlos Di

Gênio, de quem acabou virando
concorrente ao criar o sistema
de ensino COC. Zaher expandiu o
negócio comprando marcas co-
mo Dom Bosco, Pueri Domus e
Name. Em 1999, veio a universi-
dade. Ele chegou a abrir o capi-
tal da empresa em 2007,
mas saiu da Bolsa três
anos depois, ao vender par-
te da companhia para a
Pearson, por R$ 900 mi-
lhões. Os gringos leva-
ram a editora, o ma-
terial didático e o
sistema de ensi-

no. Zaher ficou apenas com as
escolas físicas e com a Uniseb e,
em pouco tempo, conseguiu criar
um negócio tão grande quanto o
que ele havia vendido para os
ingleses em 2010. Agora, Zaher

será acionista da Estácio e
terá uma cadeira no con-

selho de administra-
ção. Ele vai continuar
tocando com a família

as escolas de ensino
básico e as três unida-

des de ensino superior
que não entraram
no negócio.
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● Controlada pela GP Investimentos, a Estácio de Sá, do Rio, é a segunda maior 
empresa de ensino superior do País 

EDUCAÇÃO QUE DÁ LUCRO

1.900

Receita líquida Lucro líquido Alunos

Kroton + 
Anhanguera

Estácio

417 990 mil

856,7 113

EM MILHÕES DE REAIS EM MILHÕES DE REAIS EM NÚMERO

313 mil

As últimas compras 
Entre 2008 e 2013 a Estácio fez 18 aquisições e investiu cerca de R$ 200 milhões

Junho de 2013 Abril de 2013 Fevereiro de 2012 Maio de 2012 Julho de 2012

R$ 5,8 milhões
ASSESC 

(Florianópolis)

R$ 29 milhões
Facitec 

(Distrito Federal)

R$ 21,7 milhões
Seama 
(Macapá)

R$ 28 milhões
FacSãoLuis 

(São Luiz)

R$ 2,7 milhões
iDez 

(João Pessoa)
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Naiana Oscar

A Estácio, segunda maior em-
presa de educação do País, fe-
chou ontem a maior aquisi-
ção de sua história e anun-
ciou sua chegada definitiva
ao mercado paulista. A com-
panhia comprou por R$ 615
milhões a Uniseb, sediada em
Ribeirão Preto e com 164 po-
los de ensino à distância espa-
lhados pelo Estado, boa parte
deles na capital. “É, com cer-
teza, nosso investimento
mais importante”, disse o pre-
sidente da Estácio, Rogério
Melzi. “De uma vez só, atingi-
mos vários objetivos.”

Com faturamento de R$
107,8 milhões no ano passado, a
Uniseb pertence ao empresário
Chaim Zaher, fundador da mar-
ca de ensino COC, que foi vendi-
da em 2010 para a Pearson, uma
das maiores companhias de edu-
cação do mundo, dona do Finan-
cial Times e da revista The Eco-
nomist.

O negócio anunciado ontem
é uma clara reação da empresa
carioca à megafusão divulgada
em abril deste ano que criou a

maior empresa de educação do
mundo com a união de Kroton e
Anhanguera.

As conversas com o dono da
Uniseb começaram cerca de 20
dias depois do anúncio que sur-
preendeu o mercado e, especial-
mente, os executivos da Está-
cio. Segundo fontes do setor de
educação, a companhia estava
em negociações avançadas com
a Anhanguera para unir as ope-
rações das duas empresas, quan-
do ela fechou com a Kroton.

“A expectativa era mesmo de
que, depois da megafusão, a Es-
tácio anunciasse um negócio de
peso para fazer frente ao movi-
mento das concorrentes”, disse
Carlos Monteiro, da CM Con-
sultoria, especializada em edu-
cação. “Se ela não tomasse essa
iniciativa agora, deixaria de ser
compradora para se tornar um
alvo.”

Controlada pela GP Investi-
mentos desde 2008, a Estácio
sempre optou por comprar uni-
versidades menores, privile-
giando a expansão geográfica.
Desde 2010, quando a GP deci-
diu retomar as aquisições, a em-
presa comprou 11 instituições
em 8 cidades. A mais cara de to-
das foi a Facitec, do Distrito Fe-
deral, comprada em abril deste
ano por R$ 29 milhões.

Além de ter sido a aquisição
mais relevante da história da Es-
tácio, a compra da Uniseb tam-
bém é uma das mais inflaciona-
dos do setor se considerado o
preço pago por aluno. Em agos-
to deste ano, a Laureate pagou
R$14,7 mil por estudante da pau-
listana FMU, que foi considera-
do o preço mais alto pago nas
transações até então. Para ficar
com a Uniseb, a Estácio desem-
bolsou R$ 16,2 mil por aluno.

O diretor financeiro da com-
panhia, Virgilio Gibbon, justifi-

ca que esse indicador não dá a
dimensão do negócio fechado
ontem. A aquisição da Uniseb,
segundo ele, é estratégica para a

empresa por vários motivos.
Além de marcar a entrada da Es-
tácio no mercado paulista, re-
força a presença do grupo no en-

sino à distância (EAD). Hoje, a
Estácio tem seis unidades em
São Paulo e apenas um polo de
ensino à distância na cidade de

Ourinhos. A Uniseb tem 57 polos
de EAD no Estado, com 33,4 mil
alunos. “O potencial de cresci-
mentoé gigantesco”,dizoexecu-
tivo.“AEstáciomantémumamé-
dia de 1,2 mil estudante por polo
de ensino à distância, enquanto a
Unisebtemcercade 300alunos.”

Tecnologia. A explicação para
essa disparidade está na tecno-
logia usada pelas duas empre-
sas. A Estácio trabalha com ensi-
no totalmente online, o que sig-
nifica que os alunos precisam
comparecer presencialmente
na unidade apenas duas vezes
no semestre para fazer avalia-
ções. A Uniseb, por sua vez, ofe-
rece cursos telepresenciais: o
professor dá aula em um estú-
dio e os alunos acompanham de
uma sala ou auditório.

Coma aquisição, a Estácio adi-
cionará ao seu portfólio 164 no-
vos polos de ensino à distância
aos 52 que ela administra hoje. A
base de alunos de EAD da com-
panhia passará de 58,8 mil para
92,2mil nesta modalidade. O nú-
mero,no entanto, nãochega per-
to da líder Kroton, que, sozinha,
tem 352 mil estudantes somen-
te no ensino à distância.

Além dos polos, o negócio en-
globa o câmpus da Uniseb em
Ribeirão Preto, no interior de
São Paulo, mas não inclui ou-
tras três unidades em Maceió,
São Paulo e Brasília.

Ontem, depois de assinar o
contrato no escritório dos advo-
gados em São Paulo, Melzi e
Zaher voaram no jatinho do do-
no da Uniseb para Ribeirão Pre-
to e ficaram até o início da noite
dando a notícia para funcioná-
rios, professores e alunos, na se-
de do grupo. A integração come-
ça assim que as empresas tive-
rem o aval dos órgãos regulado-
res. /COLABOROU DAYANNE SOUSA

Estácio faz a maior aquisição de sua
história e reforça presença em SP

SÓ NO PORTAL

Critério. Valor de mercado de empresa pesará no Ibovespa

De bedel a vendedor
de escolas e
universidades

Educação. Empresa comprou a Uniseb, do empresário Chaim Zaher, por R$ 615 milhões; o negócio reforça a presença da
Estácio no mercado paulista com ensino à distância; em 2010, Zaher vendeu o sistema de ensino COC para os ingleses da Pearson

NOVO CÁLCULO

A Bolsa também
vai retirar do índice ações
que valem menos de
R$ 1, o que afetaria
diretamente a OGX

● Uniseb

VEJA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NO IBOVESPA
EMPRESA TICKER SETOR PESO ATUAL PESO EM JANEIRO PESO EM MAIO

B2W DIGITAL BTOW3 CONSUMO 0,38% 0,19% 0%

ESTÁCIO ESTC3 EDUCAÇÃO 0% 0,18% 0,37%

EVEN EVEN3 CONSTRUÇÃO CIVIL 0% 0,09% 0,18%

QUALICORP QUAL3 SAÚDE 0% 0,22% 0,44%

V-AGRO VAGR3 ENERGIA 0,22% 0,11% 0%

ARTERIS ARTR3 TRANSPORTE 0% 0,13% 0,26%

ECORODOVIAS ECOR3 TRANSPORTE 0% 0,14% 0,29%

USIMINAS USIM3 SIDERURGIA 0,18% 0,09% 0%

OI OIBR3 TELECOMUNICAÇÕES 0,34% 0,17% 0%

CTEEP TRPL4 ENERGIA 0,21% 0,11% 0%

37,8 mil
é o número de alunos que a
Uniseb tem em três campi.
A instituição mantém 14 cursos
de ensino superior presencial e
13 cursos à distância. O tíquete
médio é de R$ 829 no ensino pre-
sencial

R$ 107,8 mi
foi o faturamento da Uniseb em
2012. O lucro operacional atingiu
os R$ 47,3 milhões
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




