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NOVARE ALPHAVILLE. VENHA CONHECER.

Duplex e coberturas triplex    Serviços exclusivos

Aptos. de 50 m2 (1 dorm.), 70 m2 (2 dorms.) e até 212 m2

LOCALIZAÇÃO NOBRE SERVIÇOS PAY-PER-USE CONFORTO PESSOAL INFRAESTRUTURA

PROJETO DE JOSÉ LUCENA E PAISAGISMO DE BENEDITO ABBUD 

A NETCORP, 
UMA DAS MAIORES 
INCORPORADORAS 

DA ITÁLIA, APRESENTA 
A SUA MAIS 

RECENTE INOVAÇÃO.

VISITE O 
DECORADO POR 
FERNANDA MARQUES.

Perspectiva da fachada

Perspectiva da piscina externa Perspectiva do fitness

Financiamento:Construção:

Gabriela Forlin

O Grupo Ser Educacional,
holding controladora das Fa-
culdades Maurício de Nas-
sau, Uninassau e Faculdades
Joaquim Nabuco, captou até
R$ 620 milhões com a sua
oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em in-
glês). O valor ficou abaixo da
faixa inicialmente proposta,
de R$ 19,50 a R$ 23,50.

Foram registradas na Comis-
são de Valores Mobiliários
(CVM) 35,4 milhões de ações. O
preço dos papéis foi reduzido
por conta da pressão de grandes

investidores, conforme o Broad-
cast, serviço em tempo real da
Agência Estado, antecipou.

Apesar disso, na avaliação de
fontes de uma das maiores ges-
toras de recursos do País, o pre-
ço justo era mais alto. “Analisa-
mos a oferta e encontramos um
preço justo de R$ 19,50”, revela-
ram. “Essa é a única organiza-
ção privada de ensino superior
presente em todas as capitais
do Nordeste”, disseram.

Fundado em 2003, pelo em-
presário Janguiê Diniz, o grupo
tem 23 unidades e 76 mil alunos
matriculados na região.

Mas a questão da localização

foi justamente o que preocu-
pou outros potenciais investi-
dores, que optaram por ficar de
fora da operação. “Há riscos em

relação à concorrência. Muitas
empresas, inclusive as gigantes
já listadas, estão de olho no Nor-
te e no Nordeste, com apetite

para aquisições e expansão sig-
nificativa nestas regiões.”

Esses investidores disseram
ainda que, apesar de a compa-

nhia pertencer a um setor que
está em voga, a operação foi fei-
ta em um cenário diferente do
existente quando as compa-
nhias concorrentes foram à Bol-
sa. “Naquela época, não havia
risco de downgrade, o governo
cumpria as metas e toda a ques-
tão macro era diferente. Era ou-
tro panorama”, lembraram.

Suspensão. Após a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
ter suspendido o IPO do Grupo
Ser Educacional no último dia
18, a empresa alterou seu pros-
pecto preliminar, incluindo
nos fatores de risco um parágra-
fo referente à Instrução Norma-
tiva nº 1394 da Receita Federal,
que estabelece novas regras pa-
ra isenções tributárias concedi-
das no âmbito do ProUni.

A companhia não havia abor-
dado especificamente a norma-
tiva como um fator de risco da
operação. A regra, publicada
em 13 de setembro, eleva em
10% o Imposto de Renda para as
instituições de ensino partici-
pantes do Prouni já em janeiro
de 2014. Hoje ela são isentas.

Por conta das informações in-
completas, na visão da CVM, a
Superintendência de Registro
de Valores Mobiliários (SRE)
da autarquia determinou a sus-
pensão do IPO. Em resposta, o
Grupo Ser Educacional infor-
mou no prospecto que a nova
regra “poderá resultar em uma
redução do valor da isenção fis-
cal obtida e, assim, afetar adver-
samente os resultados”. Em
2012, o incentivo trouxe econo-
mia de R$ 22 milhões ao grupo.

Natura reforça
varejo com
lojas da Aesop

BRUNO DOMINGOS/REUTERS–6/5/2010

Ser Educacional capta R$ 620 milhões na Bolsa
Preço saiu abaixo da faixa proposta por temor de investidores que resultados da empresa sejam impactados pela concorrência e por ações do governo

A Natura informou ontem, em
sua teleconferência de resulta-
dos, que abrirá lojas no Brasil
em 2014 para vender os produ-
tos da australiana Aesop, marca
de cosméticos de luxo que ad-
quiriu há quase um ano, por
US$ 71,6 milhões. É mais um
passo da gigante dos cosméti-
cos no segmento, já que a em-
presa vai abrir também pontos
de venda para os produtos da
marca principal – o primeiro se-
rá na Oscar Freire, rua de comér-
cio de luxo de São Paulo.

O diretor-presidente da Natu-
ra, Alessandro Carlucci, disse
ontem que o varejo é a melhor
opção para a introdução dos
produtos Aesop no País, já que
este é o canal da marca lá fora.
As ações da Natura no varejo tra-
dicional estão saindo do papel
justamente no momento em
que O Boticário, que tem 3,6 mil
lojas, tem crescido no mercado
liderado pela Natura, o de ven-
das diretas.

“Vamos ter algumas lojas
bem localizadas para apresen-
tar a marca e oferecer experiên-
cia de compra igual à de outros
países do mundo”, disse Carluc-
ci sobre a marca Aesop. Segun-
do ele, os produtos também po-
derão ser vendidos no comér-
cio eletrônico no futuro. Fon-
tes de mercado questionam a
compra da Aesop, dizendo que
os produtos da australiana não
adicionam valor à estratégia ge-
ral da Natura.

O projeto de varejo da Natura
está sendo desenvolvido há mui-
tos anos. Em março, o presiden-
te da empresa afirmou que a me-
ta da companhia é abrir entre
20 e 30 unidades no País. A com-
panhia é líder no mercado de be-
leza no País, mas vem perdendo
participação para concorrentes
como O Boticário e Unilever.

No terceiro trimestre, o lucro
da Natura caiu 22,6%, fechando
a R$ 183,7 milhões. A receita, em
compensação, subiu 12%, para
R$ 1,78 bilhão. / DAYANNE SOUSA e

FERNANDO SCHELLER

Regional. Janguiê Diniz fundou o Ser, focado no Nordeste

● Cartão de crédito
O projeto de permitir que as re-
vendedoras paguem a Natura
com cartão de crédito será esten-
dido a todo o Brasil ainda este
ano. Se parcelar a compra, a re-
presentante pagará uma taxa.

● Deságio

R$ 17,50
foi o valor das ações da Ser
Educacional

10%
foi o deságio do resultado em
relação a faixa mais baixa de va-
lores propostos para a ação
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 out. 2013, Economia & Negócios, p. B38.




