
As ações da Ser Educacional es-
treiaram ontem no pregão da
BM&F Bovespa com queda de
1,83%. O papel saiu cotado a R$
17,50, com desconto de 25,5%
em relação ao topo da faixa indi-
cativa do prospecto preliminar,
que sugeria o preço no intervalo
entre R$ 19,50 e R$ 23,50.

Esse não foi o único contra-
tempo enfrentado pela compa-
nhia no processo de abertura de
capital. A Ser esperava estrear na
sexta-feira passada, mas o regis-
tro da oferta na Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) foi suspen-
so para inserção no prospecto
dos riscos da nova Instrução Nor-
mativa 1.394 da Receita Federal
aos resultados financeiros das
instituições de ensino superior.

Pelo novo entendimento da
Receita, que começa a valer em
1º de janeiro de 2014, as isenções
tributárias que financiam as bol-
sas do Programa Universidade Pa-
ra Todos (Prouni) ganham um no-
vo cálculo para aferir a propor-
ção de ocupação das bolsas devi-
das. O resultado dessa conta vai
determinar os níveis de isenção.

A Lei que criou o Prouni, de
2005, garante a todas as universi-
dades participantes isenção no
recolhimento de quatro impos-
tos federais, a Contribuição So-
cial sobre o Lucro Líquido (CSLL)
e o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) entre eles.

Em 2012, a Ser Educacional
foi isenta de recolher R$ 11,4 mi-
lhões em impostos por força do
Prouni, recursos que ajudaram o
lucro líquido da companhia a che-
gar a R$ 64,2 milhões. Outro pro-
grama federal importante para o
resultado da companhia é o Fun-
do de Financiamento ao Estudan-
te do Ensino Superior (Fies), usa-
do por 39,4% do corpo dicente
da Ser Educacional para finan-
ciar as mensalidades. Diferente-
mente do Prouni, o desembolso
do Fies é pago pelo estudante
após a conclusão do curso, quan-
do o profissional consegue se em-
pregar. O tícket médio por aluno
da Ser Educacional ficou em R$
559 no fim do primeiro semestre
de 2013.

A Ser conta com 76 mil estu-
dantes matriculados em 84 cur-

sos de graduação em campi espa-
lhados pelo Norte e Nordeste do
Brasil. A empresa espera investir
70% do aumento de capital de R$
269 milhões para adquirir insti-
tuições de ensino.

O próximo IPO no Brasil não
tem data para ocorrer. A ras-
treadora de veículos Sascar,
que estava na fila, desistiu da
oferta ontem.

A OGX deve entrar hoje com pedi-
do de recuperação judicial, embo-
ra o prazo só expire amanhã. Na
quinta-feira, terminam os 30 dias
de tolerância antes de a compa-
nhia ser considerada inadimplen-
te por não ter pago US$ 45 mi-
lhões de juros de seus títulos no ex-
terior. Uma Assembléia Geral Ex-
traordinária ocorrerá na sexta pa-
ra eleição de novos conselheiros.

Sem conseguir um acordo com
os credores, situação confirmada
ontem pela empresa em fato rele-
vante, as ações caíram 20,6%, pu-
xando o principal índice da Boves-
pa para baixo. Nem mesmo o bom
desempenho do Itaú, que divul-
gou resultado, conseguiu impedir
a queda. O Ibovespa fechou negati-
vo em 0,97%, a 54.538 pontos.

A falta de acordo abre as portas
para que a companhia solicite pro-
teção contra falência, deixando dí-
vidas de US$ 3,6 bilhões só em tí-
tulos no exterior, o maior valor já
registrado na América Latina.

“Ele tentou fazer muitas coi-
sas, muito rápido e com dinheiro

emprestado”, disse Arthur Byr-
nes, diretor sênior de gestão na
Deltec Asset Management LLC.
“Ele falhou e é uma pena porque
todos os países precisam de em-
preendedores agressivos e bem-
sucedidos”.

No documento de quase 100 pá-
ginas com as apresentações feitas
aos credores externos, a empresa
admite precisar de US$ 250 mi-
lhões para suas necessidades de li-
quidez até abril de 2014. Além dis-
so, revela que ficará sem recursos
na última semana de dezembro se
não conseguir dinheiro novo.

Quando o juiz aceitar o pedido,
a companhia terá 60 dias para
apresentar um plano de reestrutu-
ração. A OGX possui dívida total
de US$ 5 bilhões. Com agências

O Lloyds Banking Group provisio-
nou mais 750 milhões de libras
(US$ 1,2 bilhão) para compensar
clientes por vendas irregulares de
seguros para empréstimos, ofus-
cando um lucro quase duas vezes
maior no terceiro trimestre.

O banco, no qual o governo de-
tém 33% de participação, já pro-
visionou mais de 8 bilhões de li-
bras para lidar com o mais caro es-
cândalo financeiro com consumi-
dores na história da Grã-Breta-
nha, muito mais do que qualquer
outro banco.

Os bancos do Reino Unido já
provisionaram mais de 17 bilhões
de libras para compensar clientes
sobre os seguros de proteção de pa-
gamento (PPI, na sigla em inglês)

vendidos irregularmente. As apó-
lices deveriam proteger os mutuá-
rios em casos de doença ou desem-
prego, mas eram muitas vezes ven-
didas para pessoas inelegíveis pa-
ra acionar o seguro.

O Lloyds divulgou lucro subja-
cente, excluindo o encargo sobre
PPI, de 1,5 bilhão de libras, uma al-
ta de 83% sobre o mesmo período
do ano passado, refletindo uma
margem de juros melhor e custos
mais baixos, e também em linha
com projeções de analistas.

Já o Deutsche Bank anunciou
uma queda de 98% no lucro antes
de impostos do trimestre, para 18
milhões de euros, abaixo da me-
nor das expectativas, pressionado
por uma queda nas receitas com
negociação de títulos e um aumen-
to de 1,2 bilhão de euros em provi-
sões com litígio.

As reservas para processos le-
gais do Deutsche Bank subiram pa-
ra 4,1 bilhões de euros. Reuters
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Ser Educacional
estreia na bolsa
com fraca recepção
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Deutsche Bank tem queda
de 98% no lucro devido
a 1,2 bilhão de euros
em provisões com litígio

O próximo IPO no Brasil não tem data para ocorrer; a rastreadora de
veículos Sascar, que estava na fila, desistiu ontem da oferta de ações

Ações da companhia
caíram 20% e puxaram
Ibovespa para baixo,
em queda de 0,97%

Ex-engraxate,JanguiêDiniz(terceironafoto)comemoraaestreiadesuaempresanabolsa
Empresa admite
precisar de US$ 250
milhões para suas
necessidades de
liquidez até abril de
2014 e revela que ficará
sem recursos na última
semana de dezembro
se não fizer captação

Provisão por vendas irregulares
ofusca alta do lucro do Lloyds
Bank no terceiro trimestre

OGX deve entrar hoje com
pedido de recuperação judicial
sem acordo com seus credores

Em 2012, a Ser
Educacional deixou
de recolher R$ 11,4
milhões em impostos
por força do Prouni,
recursos que ajudaram
a elevar o lucro líquido
da companhia para
R$ 64,2 milhões
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Finanças, p. 28.
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